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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять сьома сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

    червня 2017 року                          м. Деражня                                       №  

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, розглянувши 
клопотання громадян, висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. Вінтер Світлані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Промислова в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Шевчуку Павлу Валентиновичу орієнтовною площею 0,0300 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Промислова в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.3. Медвідю Михайлу Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.4. Середюку Сергію Васильовичу орієнтовною площею 0,0045 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.5. Матковському Дмитру Івановичу орієнтовною площею 0,0045 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.6. Хробачуку Віктору Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.7. Літвіновій Інні Володимирівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. Піонерський в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Пилипчуку Олегу Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. Піонерський в  



м. Деражні з метою передачі у власність. 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Морозовському Вадиму Олександровичу орієнтовною площею 0,0024 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. 
Вокзальний в м. Деражні у зв’язку з відсутністю вільної земельної ділянки, місце 
розташування якої зазначене в графічному матеріалі для будівництва індивідуального гаража. 
2.2. Гнатюку Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0080 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Проскурівська в  
м. Деражні у зв’язку з тим, що по цій земельній ділянці планується провести каналізаційну 
мережу та дощову каналізацію. 
2.3. Свириді Олегу Петровичу орієнтовною площею 0,0080 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Проскурівська в  
м. Деражні у зв’язку з тим, що по цій земельній ділянці планується провести каналізаційну 
мережу та дощову каналізацію. 
2.4. Польовому Івану Павловичу орієнтовною площею 0,0500 га та орієнтовною площею 
0,0200 га для зміни цільового призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення в землі житлової та громадської забудови для 
здійснення комерційної діяльності по вул. Козацька, 14/4 в м. Деражні у зв’язку з тим що ці 
земельні ділянки розташовані на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, а зміну цільового призначення цих земельних ділянок 
генеральним планом та планом зонування м. Деражні  не передбачено. 
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 


