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УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

11  лютого 2022 року                    Деражня                                                  № __ 
 

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. 5. рішення сесії Деражнянської міської ради від 30.11.2021 р.        

№ 18, виклавши п. 5. в наступній редакції:  

«Виділити у спільну часткову власність  по 1/3 частині: гр. Шпілик Вікторії Анатоліївні, 

Шпілик Катерині Анатоліївні та гр. Чубатій Людмилі Анатоліївні в натурі (на місцевості) 

земельну частку (пай) № 18площею 3,2407 га згідно плану землекористування 

Галузинецької сільської ради,кадастровий номер: 6821581600:02:033:0078, що 

розташована за межами населеного пункту с. Галузинці із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до 

рішення Деражнянського районного суду від 23.09.2021 року №673/731/21.». 

2. Внести зміни до п. 1. рішення сесії Деражнянської міської ради від 30.11.2021 р.        

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

«Виділити Янківській Ларисі Федорівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) 

№288, 1,3203 га згідно плану землекористування Зяньковецької сільської ради, 

кадастровий номер: 6821583600:03:009:0026, що розташована  за межами  населеного 

пункту с. Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення Деражнянського районного 

суду від 22.09.2021 року №673/755/21». 

3. Внести зміни до п. 1.89. рішення сесії Деражнянської міської ради від 30.11.2021 р.        

№ 12, а саме: адресу земельної ділянки « за межами с. Бомкове» замінити на « за межами 

с. Буцневе».  

4. Внести зміни до пунктів 1.9., 3.9. рішення сесії Деражнянської міської ради від 

23.12.2021 р.  № 17, виклавши пункти 1.9., 3.9. в наступній редакції:  

«1.9. Сухорабі Олені Іванівні - площею 0,4069 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0120 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2081 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0113 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;» 



 

«3.9. Сухорабі Олені Іванівні - площею 0,4069 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0120 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2081 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0113 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;» 

5. Внести зміни до п. 1. рішення сесії Деражнянської міської ради від 16.12.2021 р.        

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

«Виділити Корнієнко Павліні Миколаївні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) 

№306, площею 2,0452 га, кадастровий номер: 6821582000:03:026:0230, що розташована  за 

межами  населеного пункту с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 21.10.2021 року №673/910/21». 

6. Внести зміни до п. 72. рішення сесії Загінецької сільської ради від 15.08.1993 р. № 

1, виклавши п. 72. а саме: прізвище ім’я по батькові «Заворотний М. П.» замінити на 

«Заворотний Михайло Петрович», площі «025» та «024» замінити на «0,25 га» та «0,24 

га». 

7. Внести зміни до п. 1.72. рішення сесії Деражнянської міської ради від 24.06.2021 р.        

№ 9, виклавши п. 1.72. в наступній редакції:  
«Банделюку Сергію Дмитровичу, орієнтованою площею 0.5000 га, що розташована за 

межами с. Волоське із земельної ділянки  з кадастровим номером 6821581200:03:009:0023  

загальною площею 3,5479 га, в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земельних ділянок запасу, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства;». 

8. Внести зміни до п. 1.43. рішення сесії Деражнянської міської ради від 05.08.2021 р.        

№ 3, виклавши п. 1.43. в наступній редакції:  
«Зданевич Тетяні Дмитрівні, орієнтовною площею 0,4200 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Волоськез метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821581200:03:013:0027, площею 9,2619 га;». 

9. Внести зміни до рішення сесії Деражнянської міської ради від 21.11.2003 р. № 4, а 

саме п.5 додатку 1викласти в наступній редакції: «передати Цидракову Роману 

Володимировичу у власність земельні ділянки: площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та 0,2131 га для 

ведення особистого селянського господарства.». 

10. 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 


