
                                                                       
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова тринадцята сесія 
восьмого скликання                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 
  09  липня 2021 року                       Деражня                                               № 5 
                                                                                   
   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. Виділити: 
1.1. Токар Раїсі Василівні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та передати у 
власність із кадастровим номером 6821586000:02:017:0034, площею 2,6142 га що 
розташована за межами с. Шпичинці із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на підставі свідоцтва про право 
на спадщину за заповітом від 16.09.2020 р. за № 832 
1.2. Солоніні Ганні Олексіївні в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) (3,53 га в 
умовних кадастрових гектарах), площею 3,3016 га, кадастровий номер 
6821587800:04:043:0027 (згідно плану землекористування Новосілецької сільської ради) та 
передати у власність, що розташована  за межами  населеного пункту с. Новосілка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, рішення Деражнянського районного суду від 
13.07.2020р. справа за № 673/2006/19. 
1.3. Мельнику Віталію Івановичу в натурі (на місцевості) земельну частку (пай), площею 
2,3073 га без кадастрового номера (згідно плану землекористування Явтухівської сільської 
ради) та передати у власність, що розташована  за межами  населеного пункту с. Явтухи із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, рішення Деражнянського районного суду від 
02.10.2019р. справа за № 673/760/19. 
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 


