
                                                                                                                      

 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять третя сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

31 серпня 2022 року                                    Деражня                                                           № 22 

 

Про  внесення змін до рішень 

щодо земельних питань 

 

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

відповідно до Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, рекомендації 

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

навколишнього природного середовища, міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 2. рішення сесії Деражнянської міської ради від  11.02.2022 р.           

№ 31, виклавши п. 2. в наступній редакції:  

«Виділити Тузу Степану Івановичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) №319 

(2,67 га в умовних кадастрових гектарах), 1,9056 га згідно плану землекористування 

Гатнянської сільської ради, кадастровий номер: 6821582000:03:026:0231, що розташована 

за межами  населеного пункту с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до свідоцтва про право 

на спадщину ½ частка від 20.01.2022 року №70, та відповідно до свідоцтва про право на 

спадщину ½ частка від 20.01.2022 року №73.» 

2. Внести зміни до п. 2.1. рішення сесії Деражнянської міської ради від 16.12.2021 р.  

№ 15, виклавши п. 2.1. в наступній редакції: 

«орієнтовною площею 0,0148 га, із земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  ПЛ-10 

кВ Л –92 (23 опори) що знаходиться за адресою Хмельницька область, с.Теперівка з метою 

передачі в користування на умовах оренди.» 

3. Внести зміни до п. 37. рішення сесії Пилипівської сільської ради від 17.06.1993 р. 

«Про приватизацію землі по Пилипівській сільській раді народних депутатів», а саме: 

прізвище «Мельницька» замінити на «Мельніцька». 

4. Внести зміни до п. 289 та 387. рішення сесії Нижнянської сільської ради від 

20.10.1993 р. №1  «Про передання у власність земельних ділянок», а саме в пунктах 289 та 

387: прізвище, та ініціали «Ласій М. М» замінити на «Ласій Марія Миколаївна». 

5. Внести зміни до п. 1. рішення сесії Деражнянської міської ради від  11.02.2022 р.           

№ 31, виклавши п. 1. в наступній редакції:  

«Виділити Храбусту Анатолію Дмитровичу в натурі (на місцевості) земельну частку 

(пай) №287, 1,9922 га згідно плану землекористування Гатнянської сільської ради, 



кадастровий номер: 6821582000:03:026:0232, що розташована  за межами  населеного 

пункту с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, відповідно до свідоцтва про право на спадщину від 

21.12.2021 року №1829. 

 

6. 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 

 


