
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дванадцята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
   липня 2021 року                          Деражня                                               №  
                                                                                   
   Про  розгляд заяв-повідомлень громадян 
  
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  відповідно до пропозицій постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Направити інформацію  громадянам з приводу розгляду їх заяв-
повідомлень, що додається. 
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 
 



Додаток до рішення сесії Деражнянської 
міської ради  від __ липня 2021 року №  
 
 

  
Єременку Олександру Олександровичу, 
Кузю Родіону Олександровичу, Бондарчуку 
Олексію Сергійовичу, Присяжній Неліні 
Станіславівні, Савчуку Михайлу Борисовичу 

 
Інформація з приводу розгляду заяв-повідомлень громадян 

 
Відповідно до ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні” від 10.07.2018 р., який вступив в 
законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним  Законом України,  землі 
колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, 
які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), 
вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять 
до комунальної власності. 

Як встановлено, від вас заяв до Божиковецької сільської ради та на даний час 
Деражнянської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною цільового призначення із земель 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землі для ведення 
особистого селянського господарства площею 2 га, що розташовані за межами населеного 
пункту Божиковецької сільської ради Деражнянського району, не надходило.  

У зв’язку з тим, що вказані земельні ділянки відносяться до земель колишнього 
КСП ім. Петровського, її розпорядником, відповідно вищезазначеного закону, є 
територіальна громада - Божиковецька сільська рада на даний час Деражнянська міська 
рада, а тому видані накази ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-2144-СГ від 
18.05.2021, 22-2282-СГ від 21.05.2021 року, 22-2283-СГ від 18.05.2021 року, 22-2141-СГ 
від 18.05.2021 року, 22-2143-СГ від 18.05.2021 року є незаконними, оскільки прийняті 
неуповноваженим на те органом.  

А тому, Деражнянська міська рада звернулася до Летичівської окружної 
прокуратури з метою оскарження вказаних наказів в судовому порядку. 


