
 
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

29 жовтня  2021 року                           м.  Деражня                                                         № 18 

 
   Про  надання дозволу на розроблення технічної  

документації щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

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

Україні», відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, п. 6 розділу ІІ Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», розглянувши клопотання громадян, висновок 

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

навколишнього природного середовища,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

1.1. Гельбану Леоніду Леонідовичу із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

кадастровий номер: 6821587000:01:011:0266 що розташована за адресою с. Маниківці, 

вул. Яна Ольшанського, 110, площею 0,2500 га.  

- із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер: 6821587000:01:011:0265 що розташована за адресою с. 

Маниківці, вул. Яна Ольшанського, 110, площею 0,4100 га. 

1.2. Дубілею Олександру Володимировичу із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 

6821588800:01:012:0025 що розташована за адресою с. Шпичинці, вул. Молодіжна, 6, 

площею 0,1455 га.  

- із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер: 6821588800:04:076:0035 що розташована за адресою 

с.Теперівка, площею 0,1951 га. 

1.3. Раку Сергію Вікторовичуіз земель водного фонду для рибогосподарських потреб,що 

розташована за межами с. Зяньківці, площею 4,0000 га, що знаходиться в оренді. 

1.4. Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування,що 

розташована за адресоюм. Деражня, вулиця Шкільна, 14, площею 0,2736 га. 

1.5. Деражнянському ліцею №2 Деражнянської міської ради Хмельницької області із 

земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти,що розташована за адресою м. Деражня, вулиця Лесі Українки, 9, площею 

1,95 га. 

 

 



2. Відмовити у наданні дозволу на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Панченку 

Віталію Михайловичу площею 0,0666 га , кадастровий номер: 6821510100:03:006:0114, що 

розташована за адресою: м. Деражня, вул. Миру, 56 із земель житлової та громадської 

забудови, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у зв’язку з тим, що на дану 

земельну ділянку прийнято рішення про її поділ. 

 

3.   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 
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