
Проєкт 

                                                             
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

11 лютого 2022 року                         Деражня                                              № __ 
 

Про поділ земельних 

ділянок комунальної власності  

 

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

Україні», відповідно до ст. 12, ст. 79-1, ст. 186 Земельного Кодексу України, відповідно до 

заяв громадян, висновку постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності з кадастровим номером 6821580800:04:013:0003 що 

знаходиться за межами с. Іванківці із земель сільськогосподарського призначення з видом 

використання: земельні ділянки запасу, що поділена на земельні ділянки: 

- площею  0.6270 га з кадастровим номером 6821580800:04:013:0004; 

- площею  2,8917 га з кадастровим номером 6821580800:04:013:0005. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності з кадастровим номером 6821584800:02:001:0027 що 

знаходиться за межами с. Копачівка із земель сільськогосподарського призначення з 

видом використання: для ведення фермерського господарства, що поділена на земельні 

ділянки: 

- площею  2,5518 га з кадастровим номером 6821584800:02:001:0219; 

- площею  1,8120 га з кадастровим номером 6821584800:02:001:0218; 

- площею  1,8120 га з кадастровим номером 6821584800:02:001:0220; 

- площею  1,8120 га з кадастровим номером 6821584800:02:001:0221; 

- площею  1,8120 га з кадастровим номером 6821584800:02:001:0222. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності з кадастровим номером 6821584800:02:003:0003 що 

знаходиться за межами с. Копачівка із земель сільськогосподарського призначення з 

видом використання :для ведення фермерського господарства, що поділена на земельні 

ділянки: 

- площею  1,8662 га з кадастровим номером 6821584800:02:003:0001; 

- площею  1,8662 га з кадастровим номером 6821584800:02:003:0002; 

- площею  1,8662 га з кадастровим номером 6821584800:02:003:0004; 

- площею  1,8662 га з кадастровим номером 6821584800:02:003:0005; 

- площею  1,8662 га з кадастровим номером 6821584800:02:003:0006; 

- площею  1,4787 га з кадастровим номером 6821584800:02:003:0007. 



4. Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 12,6813 га з кадастровим номером 

6821589200:04:048:0001 що знаходиться за межами с. Яблунівка із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, на земельні ділянки: площею 2,0000 га, площею 

2,0000 га, площею 2,0000 га, площею 2,0000 га, площею 2,0000 га, площею 2,0000 га, 

площею 0,6813 га. 

5.Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 7,1452 га з кадастровим номером 

6821583600:03:016:0018 що знаходиться за межами с. Зяньківці із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, на земельні ділянки: площею 1,7000 га, площею 

1,7000 га, площею 1,7000 га, площею 2,0452 га. 

6. Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,4198 га з кадастровим номером 

6821581200:03:047:0002 що знаходиться за межами с. Волоське із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання землі запасу, на земельні 

ділянки: площею 0,1200 га, площею 0,1200 га, площею 0,1200 га, площею 0,0598 га. 

7. Виконавчому комітету забезпечити розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,3940 га з кадастровим номером 

6821583600:03:021:0016що знаходиться за межами с.Бомкове із земель 

сільськогосподарського призначення з видом використання земельні ділянки запасу, на 

земельні ділянки: площею 1,0000 га, площею 1,0000 га, площею 0,3940 га. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності з кадастровим номером 6821581200:03:013:0001 що 

знаходиться за межами с. Волоське із земель сільськогосподарського призначення з видом 

використання: земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими 

пасовищами , що поділена на земельні ділянки: 

- площею  12,9000га з кадастровим номером 6821581200:03:013:0033; 

- площею  2,0000га з кадастровим номером 6821581200:03:013:0034; 

- площею  2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:013:0029; 

- площею  2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:013:0031; 

 

9. 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 

 


