
 

                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьма сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
30 квітня 2021 року                          Деражня                                               № 22  
                                                                                   
   Про  внесення змін до рішень 
міської ради  
 
 На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, висновок 
постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до пп. 1.47. п. 1 та п.п. 2.47. п. 2 рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 
29 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
передача у власність та постійне користування земельних ділянок», виклавши його в новій 
редакції: 
1.47. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:031:0502 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Марисик Надії Сергіївні. 
2.47. Марисик Надії Сергіївні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:031:0502 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2. Внести зміни до п.п. 1.5 п. 1 та рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 31 «Про  
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій 
редакції: 
1.5. Виділити  Маслову Олександру Вікторовичу в натурі (на місцевості) земельну частку 
(пай) № 664 з кадастровим номером 6821580800:04:063:0058 площею 1,9682 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на підставі рішення Деражнянського районного суду від 07.12.2020 р. справа 
за № 673/1458/20. 
3. Внести зміни до пп. 1.4. п. 1 та рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 31 «Про  
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій 
редакції: 
1.4. Виділити  Галузінській Ніні Гнатівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 
16 з кадастровим номером 6821581600:02:033:0071 площею 3,2403 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на підставі рішення Деражнянського районного суду від 11.11.2020 р. справа 
за № 673/1123/20. 



4. Внести зміни до пп. 1.3. п. 1 та рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 31 «Про  
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій 
редакції: 
1.3. Виділити  Загурському  Михайлу Івановичу в натурі (на місцевості) земельну частку 
(пай) з кадастровим номером 6821581600:02:034:0169 площею 3,3288 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на підставі рішення Деражнянського районного суду від 19.08.2020 р. справа 
за № 673/2068/19. 
5. Внести зміни до пп. 1.6. п. 1 та рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 31 «Про  
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», виклавши його в новій 
редакції: 
1.6. Виділити  Булці Марії Петрівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай)  № 297 з 
кадастровим номером 6821589800:03:039:0032 площею 1,7354 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на підставі рішення Деражнянського районного суду від 26.10.2020 р. справа 
за № 673/689/20. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 
СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр 
МОЛОЧНЮК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
 


