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ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

   квітня 2017 року                                  м. Деражня                              № 4 

Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок та зміну 
цільового призначення земельних ділянок 

        На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 20 Земельного Кодексу України, розглянувши проекти 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок розроблені  ПП «Діоріт Плюс 1», 
висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. площею 0,0753 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0242 по вул. Б.Олійника, 
9/1 в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.2. площею 0,0600 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0239 по вул. Б.Олійника, 
14 в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.3. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0005 по вул. Дорошенка, 
1 в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.4. площею 0,0290 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0262 по вул. Б.Олійника 
в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.5. площею 0,0370 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0256 по вул. Барська, 31 
в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 



громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.6. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0227 по вул. Б.Олійника, 
14 в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.7. площею 0,0242 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0254 по вул. Барська, 31 
в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.8. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0039 по вул. Барська, 37 
в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.9. площею 0,0096 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0277 по вул. Барська, 25 
в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.10. площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0228 по вул. 
Б.Олійника, 14 в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.11. площею 0,0186 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0233 по вул. 
Б.Олійника, 9/1 в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель 
житлової та громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
1.12. площею 0,0223 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0255 по вул. Барська, 31 
в м. Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель житлової та 
громадської забудови в землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд ПрАТ «Деражнянський молочний завод». 
2. 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 
   
                                                                                                          
     




