
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

чотирнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

     липня 2021 року                         Деражня                                               № 
                                                                                   

 

 

   Про  внесення змін до рішень 

міської ради  

 

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

відповідно до Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, висновок 

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

навколишнього природного середовища, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до п. 1.42 рішення дев’ятої сесії міської ради від 25 травня 2021 р. №8 

«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок», а саме: «за межами с. Бомкове» замінити на «с. Бомкове»; 

2. Внести зміни до п. 1.5 рішення одинадцятої сесії міської ради від 24 червня 2021 р. 

№13 «Про безоплатну приватизацію земельних ділянок», а саме викласти в такій редакції 

«у спільну сумісну власність Войтюк Марії Степанівні та  Кльорику Івану Степановичу 

земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587800:01:002:0037 із 

земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд» ; 

3. Внести зміни до п. 1.1 рішення позачергової тринадцятої сесії міської ради від 09 

липня 2021 р. №5 «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», а 

саме: «за межами с. Шпичинці» замінити на «за межами с. Мазники»; 

4. Внести зміни до п. 1.5 рішення восьмої сесії міської ради від 30 квітня 2021 р. №14 

«Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок», а саме: «с. Новосілка » замінити на «за межами с. Новосілка»; 

5. Внести зміни до п. 1.6 рішення восьмої сесії міської ради від 30 квітня 2021 р. №14 

«Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок», а саме: «с. Новосілка » замінити на «за межами с. Новосілка»; 

6. Внести зміни до п. 1.31 рішення восьмої сесії міської ради від 30 квітня 2021 р. 

№14 «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок», а саме: «КТП-430 » замінити на «ЗТП-430»; 

7. Внести зміни до п. 1.32 рішення восьмої сесії міської ради від 30 квітня 2021 р. 

№14 «Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок», а саме: «КТП-429 » замінити на «ЗТП-429»; 



8. Внести зміни до п. 1.67 рішення одинадцятої сесії міської ради від 24 червня 2021р. 

№9 «Про  надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок», а саме: «із земель резервного фонду» замінити на «із земель запасу»; 

9. 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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