
Хмельницька область 

Деражнянський район 

Деражнянська міська рада 

09 липня 2021 року                         14 - 00                                      м. Деражня 

                                                     Протокол № 13 

засідання позачергової тринадцятої  
сесії міської ради восьмого скликання 
 
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

 

Присутні: 25 депутатів (реєстрація додається). 

Відсутні: Вислянська В. П.. 

 

Присутні:  

представник Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області  
Роюк Ігор Миколайович. 

Парчевський Володимир Казимирович. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

 

Порядок денний: 

1. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 
місцевості).  
2. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 
3. Про припинення оренди земельних ділянок. 
4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
в тому числі зі зміною цільового призначення та передача у власність. 
5. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 
6. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
7. Про  внесення змін до рішень міської ради. 
 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту позачергової 
тринадцятої сесії міської ради. 



(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент позачергової 

тринадцятої сесії міської ради.  

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

Заслухали інформацію представника Головного управління Держгеокадастру у 
Хмельницькій області  Роюка Ігоря Миколайовича. 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

(на місцевості). 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  
ділянок  в натурі (на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.  

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Косевич О. М. про конфлікт інтересів при голосуванні даного 

питання і своє рішення утриматися від голосування. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 

ради (додається). 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утрималися» - 1, «не голосув.»-1 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про припинення оренди земельних ділянок. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про припинення оренди земельних ділянок» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 4). 

Рішення прийнято. 



СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, в тому числі зі зміною цільового призначення та передача у 

власність. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Щербань О. В. про пропозицію щодо голосування відмов у 

затвердженні проектів землеустрою не за списком п. 3, а за кожен підпункт 

окремо. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 20,  «утрималися» - 2 (додаток 5). 

Пропозицію не прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: Сідлецький В. М. Косевич О. М. про наявність конфлікту 

інтересів при розгляді даного питання та своє рішення утриматися при 

голосуванні. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, в тому числі зі зміною цільового призначення та 

передача у власність» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0,  «утрималися» - 4 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі 

(на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 7. Про  внесення змін до рішень міської ради. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  внесення змін до рішень міської ради» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8).  

Рішення прийнято.  

                                                                                                                                                    

Регламент позачергової тринадцятої сесії восьмого скликання: 

 

Початок роботи сесії                                       о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей               до 10 хв 

Виступаючим                до 5 хв 

Повторні виступи                                                   до 3 хв 

Закінчення роботи сесії               о 14 год 40 хв 

 

 

 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на позачерговій тринадцятій сесії міської ради 

09 липня 2021 року 

 

1. Берегова Оксана Віталіївна 
2. Бондар Ольга Євгеніївна                                                                                                                                                                
3. Буга Мар’яна  Володимирівна                                                                                                                                                                                            
4. Вешньовська Поліна Карлівна 
5. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                      
6. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                 
7. Івасишена Людмила Василівна                                                                                                                                                                   
8. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         
9. Ковпак Микола Олексійович                                                                                                                                     
10. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    
11. Ломако Юрій Петрович 
12. Маліванчук  Володимир Леонідович                                                                                                                                                
13. Молочнюк Олександр Олексійович                                                                                                             
14. Німчук Олег Віталійович 
15. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   
16. Підганюк Олександр Андрійович 
17. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          
18. Сидорчук Олександр Олександрович 
19. Сідлецький Віталій Михайлович                                                                                                                       
20. Сулін Ігор Анатолійович 
21. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   
22. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           
23. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                 
24. Щербань Олександр Васильович                                                                                                                       
25. Яковлєв Юрій Володимирович 

 

Секретар міської ради                                                      Валентина СИДОРУК 


