
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

сорок перша сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 

 20 лютого 2023 року                                 м. Деражня                                                        № 45 

 

Про розгляд питання щодо затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною їх цільового 

призначення  

 

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

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 186,  п. 23 розділу Х Перехідних положень Земельного 

кодексу України,  розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок зі зміною їх цільового призначення, рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною їх 

цільового призначення: 

1.1. Ригель Людмилі Миколаївні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821585200:02:007:0006, що знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький 

район, с. Коржівці, вул. Лесі Українки, 1/3А  із земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення «для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості» (код згідно КВЦПЗ 11.02) в землі житлової та громадської забудови 

«для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» (код згідно КВЦПЗ 02.01). 

1.2. ТОВ «Галузинецький сад» - площею 1,3889 га з кадастровим номером 

6821581600:02:019:0001, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, 

Хмельницький район, за межами населеного пункту Галузинецької сільської ради із 

земель сільськогосподарського призначення «для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)» в землі водного фонду «для рибогосподарських 

потреб» (код згідно КВЦПЗ 10.07). 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821585200:02:007:0006 із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення «для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код згідно КВЦПЗ 

11.02) в землі житлової та громадської забудови «для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код згідно 

КВЦПЗ 02.01). 

2.2. площею 1,3889 га з кадастровим номером 6821581600:02:019:0001 із земель 

сільськогосподарського призначення «для ведення особистого селянського господарства 



(код згідно КВЦПЗ 01.03)» в землі водного фонду «для рибогосподарських потреб» (код 

згідно КВЦПЗ 10.07). 

3. 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 

 


