
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

05 серпня 2021 року                        Деражня                                               № 8 
                                                                                   

 

   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. 1.3. рішення сьомої сесії Деражнянської міської ради від 25 

березня 2021 р. №16 «Про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)», а 

саме: вказати кадастрові номера земельним ділянкам: 1) 6821588600:02:030:0041, площею 

2.2099 га; 2) 6821588600:02:003:0013, площею 1.6418 га; 

2. Внести зміни до п. 1.2. рішення позачергової тринадцятої сесії Деражнянської 

міської ради від 09 липня 2021 р. №1 «Про  надання дозволу на розроблення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», а саме: «6821583600:06:018:0001» замінити на «6821583600:03:018:0001», у 

зв’язку з виправленням технічної помилки; 

3. Внести зміни до п. 1.7. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради від 

23 липня 2021р. №2 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», а саме: «с. Маниківці» замінити на «с. Теперівка», у 

зв’язку з виправленням технічної помилки; 

4. Внести зміни до п. 1.85. рішення одинадцятої сесії Деражнянської міської ради від 

24 червня 2021р. №9 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», а саме: «для ведення особистого селянського 

господарства» замінити на «для іншого сільськогосподарського призначення», у зв’язку з 

виправленням технічної помилки; 

5. Внести зміни до п. 1.48. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради 

від 23 липня 2021р. №2 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», та викласти в такій редакції: «Сумик Юлії Сергіївні, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського призначення, землі 

запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:035:0001, площею 

9.8029 га», у зв’язку з виправленням технічної помилки; 



6. Внести зміни до п. 1.49. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради 

від 23 липня 2021р. №2 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», та викласти в такій редакції: «Жураковській Аліні 

Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:035:0001, 

площею 9.8029 га»; 

7. Внести зміни до п. 1.50. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради 

від 23 липня 2021р. №2 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», та викласти в такій редакції: «Горобець Катерині 

Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:035:0001, 

площею 9.8029 га», у зв’язку з виправленням технічної помилки; 

8. Внести зміни до п. 1.51. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради 

від 23 липня 2021р. №2 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», та викласти в такій редакції: «Горностай Катерині 

Віталіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського призначення, 

землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:035:0001, площею 

9.8029 га», у зв’язку з виправленням технічної помилки; 

9. Внести зміни до п. 1.52. рішення чотирнадцятої сесії Деражнянської міської ради 

від 23 липня 2021р. №2 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», та викласти в такій редакції: «Звірок Дарії Володимирівні, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського призначення, землі 

запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:035:0001, площею 

9.8029 га», у зв’язку з виправленням технічної помилки; 

10. 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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