
                                                                                                                      

 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять четверта сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 5  жовтня 2022 року                                    Деражня                                                        № 18 

 

Про  виділення земельної частки (паю)  

в натурі (на місцевості)    

На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 116, п. 21 розділу Х Земельного кодексу України, ст. 2, ст.3, ст. 5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», розглянувши клопотання громадян, рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.   Виділити Шкварській Людмилі Тадеушівні в натурі (на місцевості) земельну 

частку (пай) №417, площею 1,5082 га згідно плану землекористування Новосілецької 

сільської ради, кадастровий номер: 6821587800:04:011:0020, що розташована  за межами  

населеного пункту с. Новосілка, Хмельницького району, Хмельницької області із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, відповідно до рішення Деражнянського районного суду Хмельницької 

області № 673/19/20 від 26.02.2020 року. 

2. Виділити Коцюбинському Миколі Даниловичу в натурі (на місцевості) земельну 

частку (пай) №466, площею 1,7680 га згідно плану землекористування Гатнянської 

сільської ради, без кадастрового номера, що розташована  за межами  населеного пункту 

с. Гатна, Хмельницького району, Хмельницької області із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до 

рішення Деражнянського районного суду Хмельницької області № 673/1355/21 від 

06.07.2022 року. 

3. Виділити Коцюбинському Миколі Даниловичу в натурі (на місцевості) земельну 

частку (пай) №465, площею 2,0096 га згідно плану землекористування Гатнянської 

сільської ради, без кадастрового номера, що розташована  за межами  населеного пункту 

с. Гатна, Хмельницького району, Хмельницької області із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до 

рішення Деражнянського районного суду Хмельницької області № 673/1355/21 від 

06.07.2022 року. 

4. Виділити Богушу Олегу Олексійовичу в натурі (на місцевості) земельну частку 

(пай) №398, 1,8056 га згідно плану землекористування Гатнянської сільської ради, без 

кадастрового номера, що розташована  за межами  населеного пункту с. Гатна, 



Хмельницького району, Хмельницької області із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до 

рішення Деражнянського районного суду від 16.08.2022 року №673/453/22. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Андрій КОВПАК 


