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  УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
дев’ятнадцята позачергова сесія 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

06 грудня  2016 року                          Деражня                                     № 4 

Про  надання дозволу на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
            
         На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання громадян, 
підприємств висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  
  
В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. Харченко Валерію Вікторовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0200 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства  по вул. Миру, 106 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Коваль Ганні Анатоліївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Гайдамацька в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1 .3. Шевчук Тетяні Леонідівні орієнтовною площею 0 ,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  по 
вул. Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.4. Добровольському Олександру Віталійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. В. Соломчука (бувша вул. Заводська) в м. Деражні з метою 
передачі в оренду. 
1.6. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 



та теплової енергії по вул. В. Соломчука (бувша вул. Заводська) в м. Деражні з метою 
передачі в оренду. 
1.7. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. В. Соломчука (бувша вул. Заводська) в м. Деражні з метою 
передачі в оренду. 
1.8. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. В. Соломчука (бувша вул. Заводська) в м. Деражні з метою 
передачі в оренду. 
1.9. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. Подільська в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.10. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. Козацька в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.11. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. Подільська в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.12. ПАТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0132 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії по вул. Миру в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.13. Халанчуку Руслану Степановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.14. Вавруху Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.15. Сердюкову Богдану Павловичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.16. Байдаку Івану Олеговичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.17. Ваврічину Андрію Станіславовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.18. Матусу Віктору Олександровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.19. Семенко Сергію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.20. Молчану Леоніду Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.21. Чорному Олексію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.22. Вознюку Володимиру Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.23. Стемблівському Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.24. Пращеруку Юрію Степановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.25. Драпчуку Петру Павловичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.26. Цвірінькал Інні Іванівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.27. Антонів Марії Ярославівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.28. Король Оксані Євменівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.29. Чемес Наталії Дмитрівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.30. Заворотному Андрію Юрійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.31. Костюку Миколі Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.32. Бартуню Руслану Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.33. Косакову Андрію Сергійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.34. Пасічнику Роману Сергійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.35. Багану Петру Олексійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.36. Перепелиці Степану Івановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.37. Намесніковій Аллі Вікторівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.38. Войтюк Галині Анатоліївні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.39. Галянт Тетяні Дмитрівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.40. Карпінській Людмилі Вікторівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.41. Блажку Миколі Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.42. Дзендзелю Миколі Петровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.43. Бевзюку Віталію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.44. Торгонському Валерію Івановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.45. Фомову Сергію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.46. Антощишиній Лілії Миколаївні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.47. Назарову Олександру Степановичу орієнтовною площею 0,0900 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул. Проскурівська м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.48. Яглінській Любові Миколаївні орієнтовною площею 0,0300 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Польова в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Іванкову Павлу Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.2. Цибі Тетяні Леонідівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з відсутністю вільної 
земельної ділянки в районі Троянів. 



2.3. Голяку Ігорю Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.4. Оніщаку Олександру Євгеновичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.5. Катеренчук Ользі Володимирівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.6. Яковлєву Андрію Петровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.7. Марчук Оксані Климівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.8. Романовій Лідії Володимирівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.9. Пашкову Вадиму В’ячеславовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
2.10. Глазачеву Руслану Олександровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність у зв’язку з 
відсутністю вільної земельної ділянки в районі Троянів. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та 
постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Романів В.І.) 

Міський голова                                                                   А. М. Ковпак 


