
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шоста сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

25.02.2021                                        Деражня                                        № 31 
 

   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, ч. 1 ст. 122, п. 21 розділу Х Земельного кодексу України, ст.ст.  2, 3, 5 

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

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

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

навколишнього природного середовища, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1.1. Виділити  Реуцькому Олександру Васильовичу в натурі (на місцевості) земельну 

частку (пай) № 84 площею 1.84 га та 1,07 га із земель сільськогосподарського призначення  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на підставі рішення 

Деражнянського районного суду від 07.12.2020 р. справа за № 673/642/20. 

1.2. Виділити Хабовській Тамарі Дмитрівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) 

№ 202 площею 2,8924 га з кадастровим 6821584000:04:084:0003 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

1.3. Виділити  Загурському  Михайлу Івановичу в натурі (на місцевості) земельну частку 

№ б\н (пай) 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. 

1.4. Виділити  Галузінській Ніні Гнатівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) № 

16 площею 3,24 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. 

1.5. Виділити  Маслову Олександру Вікторовичу в натурі (на місцевості) земельну частку 

№ 664 (пай) 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. 

1.6. Виділити  Булці Марії Петрівні в натурі (на місцевості) земельну частку № 297 (пай) 

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. 



1.7. Виділити  Смолій Марії Володимирівні в натурі (на місцевості) земельну частку № 

283 (пай) площею 1,9255 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, на підставі рішення Деражнянського 

районного суду від 16.12.2020 р. справа за № 673/1340/20. 

1.8. Виділити  Шевчук Ганні Михайлівні в натурі (на місцевості) земельну частку № 350 

(пай) площею 1,4985 га з кадастровим 6821586000:02:029:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.11.2020 р. 

за № 1315. 

2. 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 
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