
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

десята сесія  
сьомого скликання 
РІШЕННЯ 

 
  25  травня 2016 року                       м. Деражня                     № 4               
 
 
Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок та безоплатну 
приватизацію земельних ділянок громадянами 
 
        На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 118, Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
розроблені  ПП «Терра ІЗОП», ТзОВ «Науково-виробниче підприємство» «ЗЕМРЕСУРС», 
ПП «Абрис», ПК «Візир», ДП «Центр державного земельного кадастру»,  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 0,0032 га з кадастровим номером 6821510100:03:005:0011 по вул. Подільська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з 
метою передачі у власність Онофрійчуку Віталію Миколайовичу. 
1.2. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0047 по вул. Інтернаціональна 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Граматовичу Андрію Ананійовичу. 
1.3. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0046 по вул. Інтернаціональна 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Падневичу Володимиру Юрійовичу. 
1.4. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0043 по вул. Промислова в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з 
метою передачі у власність Войтову Валерію Валентиновичу. 
1.5. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0569 по вул. Грушевського в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Білецькій Наталії Миколаївні. 
1.6. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0259 по вул. Шевченка в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з 
метою передачі у власність Шарчук Ніні Григорівні. 
1.7. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0260 по вул. Шевченка в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з 
метою передачі у власність Чекушкіну В’ячеславу Вікторовичу . 
1.8. площею 0,0034 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0284 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з 
метою передачі у власність Болишеву Олександру Миколайовичу. 



1.9. площею 0,0023 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0281 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з 
метою передачі у власність Корчовому Василю Володимировичу. 
1.10. площею 0,0042 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0282 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Ковальчуку Миколі Леонідовичу. 
1.11. площею 0,0022 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0280 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Літвіновій Ользі Валеріївні. 
1.12. площею 0,0022 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0283 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Мельнику Володимиру Миколайовичу. 
1.13. площею 0,0046 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0587 по вул. 
Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Литвиненко Валерію Васильовичу. 
1.14. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0567 по вул. 
Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Павлюк Аліні Іванівні. 
1.15. площею 0,0017 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0593 по вул. 
Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Щербань Ларисі Миколаївні. 
1.16. площею 0,0021 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0590 по провул. 
Піонерський в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Самишкіній Поліні Антонівні. 
1.17. площею 0,0029 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0606 по провул. 
Піонерський в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Іваненко Зореславу Аркадійовичу. 
1.18. площею 0,0045 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0588 по вул. Миру в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Дригулі Віталію Івановичу. 
1.19. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0036 по вул. Промислова 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Мельнику Миколі Станіславовичу. 
1.20. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0279 по вул. Дорошенка в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у власність Мельничуку 
Руслану Григоровичу. 
1.21. площею 0,0212 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0043 по провул. 
Заводський в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
садівництва з метою передачі у власність Полуніцькому Анатолію Кузьмовичу. 
1.22. площею 0,0246 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0042 по провул. 
Заводський в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
садівництва з метою передачі у власність Леськову Миколі Григоровичу. 
1.23. площею 0,0507 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0104 по вул. Завалля в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Тімофєєвій Валентині Василівні. 
1.24. площею 0,0758 га з кадастровим номером 6821510100:02:028:0008 в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення садівництва з метою передачі у 
власність Зубатюк Ользі Михайлівні. 
1.25. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0050 по вул. Зелена, 2 в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  та площею 0,0500 га з кадастровим 
номером 6821510100:02:012:0051 по вул. Зелена, 2 в м. Деражні із земель 



сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Мельник Ірині Михайлівні. 
1.26. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0264 по вул. Горького, 43 
Б в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0279 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:012:0263 по вул. Горького, 43 Б в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства та 
площею 0,0991 га з кадастровим номером 6821510100:05:004:0011 по вул. Горького в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Ясінському Миколі Семеновичу. 
1.27. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0272 по вул. Горького, 
45/4 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0498 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:012:0273 по вул. Горького, 45/4 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Бурій Тетяні Василівні. 
1.28. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0262 по вул. Кринична, 50 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1627 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:012:0261 по вул. Кринична, 50 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Фоковій Любові Анатоліївні. 
1.29. площею 0,0995 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0052 по провул. 
Трудовий, 7 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у 
власність Рудик Наталії Степанівні. 
1.30. площею 0,0600 га з кадастровим номером 6821510100:02:022:0047 по провул. 
Заводський в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у 
власність Сафіуліну Валерію Ризатдимовичу. 
1.31. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:003:0069 по вул. 
Проскурівська, 66 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у 
власність Кравчук Валентині Василівні. 
1.32. площею 0,0644 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0610 по вул. Пісочна, 44 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у власність Мацюк 
Євгенії Миколаївні. 
1.33. площею 0,0467 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0287 по вул. Дорошенка в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у власність Кушніренко 
Віктору Дмитровичу. 
1.34. площею 0,0536 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0121 по вул. Робітнича, 
4/2 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у 
власність Кучеру Віталію Анатолійовичу. 
1.35. площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0033 по вул. Барська, 51/8 
в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Суліній Інні Сільвестрівні. 
1.36. площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0006 по вул. Слобода в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Фургалу Андрію Вікторовичу. 



1.37. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:028:0007 по вул. Промислова 
в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Бідній Ользі Василівні. 
1.38. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0016 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Дмитришену Андрію 
Петровичу. 
1.39. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0032 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Сьомаку Сергію 
Олександровичу. 
1.40. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0028 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Білецькому Роману 
Васильовичу. 
1.41. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0024 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Курячому Андрію 
Федоровичу. 
1.42. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0008 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Рудику Віктору 
Анатолійовичу. 
1.43. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0013 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Лободі Андрію Петровичу. 
1.44. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0021 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Панасюку Анатолію 
Миколайовичу. 
1.45. площею 0,0890 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0020 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Панасюку Олександру 
Миколайовичу. 
1.46. площею 0,0890 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0019 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Бляхарському Олегу 
Михайловичу. 
1.47. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0026 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Дмитренко Ігорю 
Анатолійовичу. 
1.48. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0011 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 



житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Клопову Олександру 
Михайловичу. 
1.49. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0010 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мирику Михайлу 
Віталійовичу. 
1.50. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0033 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Алілуйко Сергію Юрійовичу. 
1.51. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0029 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Памятничому Юрію 
Вікторовичу . 
1.52. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0030 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Ходаківському Максиму 
Олександровичу. 
1.53. площею 0,0890 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0020 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Бондару Андрію Васильовичу. 
1.54. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0025 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Лебідь Олександру 
Васильовичу. 
1.55. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0007 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Федчику Ігорю  
Миколайовичу. 
1.56. площею 0,0890 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0017 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Михальському Олегу 
Вікторовичу. 
1.57. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0027 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Нитці Євгенію Михайловичу. 
1.58. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0023 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Березюку Андрію 
Анатолійовичу. 
1.59. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0015 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Пекному Олександру 
Леонідовичу. 
1.60. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0018 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Морозу Ігорю 
Володимировичу. 
1.61. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0022 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Гончаруку Дмитру 
Олександровичу. 
1.62. площею 0,0890 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0012 по вул. Слобода в м. 
Деражні та змінити цільове призначення земельної ділянки із земель водного фонду в землі 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Качуринець Олександру 
Анатолійовичу. 
1.63. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0121 по вул. Шевченка, 
105 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  та 
площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0122 по вул. Шевченка, 105 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Вербіцькій Ользі Анатоліївні. 
1.64. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0123 по вул. Шевченка, 
110 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  та 
площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0124 по вул. Шевченка, 110 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Зажерило Людмилі Андріївні. 
1.65. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0127 по вул. Шевченка, 
107 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 
0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0128 по вул. Шевченка, 107 в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Кирилюку Олександру Григоровичу. 
1.66. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0125 по вул. Шевченка, 91 
в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 
0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0126 по вул. Шевченка, 91 в м. Деражні 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Шикеруку Віктору Миколайовичу. 
1.67. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0140 по вул. Шевченка, 
142 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 
0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0139 по вул. Шевченка, 142 в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Карабанову Володимиру Миколайовичу. 
1.68. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0120 по вул. Шевченка, 79 
в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 



сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою 
передачі у власність Золотар Ларисі Анатоліївні. 
1.69. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0143 по вул. Шевченка, 
132 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою 
передачі у власність Дрончаку Андрію Миколайовичу. 
1.70. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0141 по вул. Шевченка, 
130 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою 
передачі у власність Заболотному Анатолію Володимировичу. 
1.71. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0142 по вул. Шевченка, 
126 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою 
передачі у власність Підгорняку Андрію Васильовичу. 
 
2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки:   
2.1. Онофрійчуку Віталію Миколайовичу площею 0,0032 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0011 по вул. Подільська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.2. Граматовичу Андрію Ананійовичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0047 по вул. Інтернаціональна в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.3. Падневичу Володимиру Юрійовичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0046 по вул. Інтернаціональна в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.4. Войтову Валерію Валентиновичу площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:02:012:0043 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.5. Білецькій Наталії Миколаївні площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0569 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.6. Шарчук Ніні Григорівні площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0259 
по вул. Шевченка в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража. 
2.7. Чекушкіну В’ячеславу Вікторовичу площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0260 по вул. Шевченка в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.8. Болишеву Олександру Миколайовичу площею 0,0034 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0284 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.9. Корчовому Василю Володимировичу площею 0,0023 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0281 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.10. Ковальчуку Миколі Леонідовичу площею 0,0042 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0282 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.11. Літвіновій Ользі Валеріївні площею 0,0022 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0280 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 



2.12. Мельнику Володимиру Миколайовичу площею 0,0022 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0283 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.13. Литвиненко Валерію Васильовичу площею 0,0046 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0587 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.14. Павлюк Аліні Іванівні площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0567 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.15. Щербань Ларисі Миколаївні площею 0,0017 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0593 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.16. Самишкіній Поліні Антонівні площею 0,0021 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0590 по провул. Піонерський в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.17. Іваненко Зореславу Аркадійовичу площею 0,0029 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0606 по провул. Піонерський в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.18. Дригулі Віталію Івановичу площею 0,0045 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0588 по вул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.19. Мельнику Миколі Станіславовичу площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:02:012:0036 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.20. Мельничуку Руслану Григоровичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0279 по вул. Дорошенка в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.21. Полуніцькому Анатолію Кузьмовичу площею 0,0212 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0043 по провул. Заводський в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва. 
2.22. Леськову Миколі Григоровичу площею 0,0246 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0042 по провул. Заводський в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва. 
2.23. Тімофєєвій Валентині Василівні площею 0,0507 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0104 по вул. Завалля в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення садівництва. 
2.24. Зубатюк Ользі Михайлівні площею 0,0758 га з кадастровим номером 
6821510100:02:028:0008 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення садівництва. 
2.25. Мельник Ірині Михайлівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:012:0050 по вул. Зелена, 2 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  та площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0051 по вул. Зелена, 
2 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 
2.26. Ясінському Миколі Семеновичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0264 по вул. Горького, 43 Б в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд, площею 0,0279 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0263 по вул. 
Горького, 43 Б в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства та площею 0,0991 га з кадастровим номером 
6821510100:05:004:0011 по вул. Горького в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 



2.27. Бурій Тетяні Василівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0272 по вул. Горького, 45/4 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0498 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0273 по 
вул. Горького, 45/4 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.28. Фоковій Любові Анатоліївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0262 по вул. Кринична, 50 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,1627 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0261 по вул. 
Кринична, 50 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.29. Рудик Наталії Степанівні площею 0,0995 га з кадастровим номером 
6821510100:02:012:0052 по провул. Трудовий, 7 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.30. Сафіуліну Валерію Ризатдимовичу площею 0,0600 га з кадастровим номером 
6821510100:02:022:0047 по провул. Заводський в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.31. Кравчук Валентині Василівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:003:0069 по вул. Проскурівська, 66 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.32. Мацюк Євгенії Миколаївні площею 0,0644 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0610 по вул. Пісочна, 44 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.33. Кушніренко Віктору Дмитровичу площею 0,0467 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0287 по вул. Дорошенка в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.34. Кучеру Віталію Анатолійовичу площею 0,0536 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0121 по вул. Робітнича, 4/2 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.35. Суліній Інні Сільвестрівні площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0033 по вул. Барська, 51/8 в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 
2.36. Фургалу Андрію Вікторовичу площею 0,1500 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0006 по вул. Слобода в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 
2.37. Бідній Ользі Василівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:028:0007 по вул. Промислова в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 
2.38. Дмитришену Андрію Петровичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0016 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.39. Сьомаку Сергію Олександровичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0032 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 



2.40. Білецькому Роману Васильовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0028 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.41. Курячому Андрію Федоровичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0024 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.42. Рудику Віктору Анатолійовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0008 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.43. Лободі Андрію Петровичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0013 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.44. Панасюку Анатолію Миколайовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0021 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.45. Панасюку Олександру Миколайовичу площею 0,0890 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0020 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.46. Бляхарському Олегу Михайловичу площею 0,0890 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0019 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.47. Дмитренко Ігорю Анатолійовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0026 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.48. Клопову Олександру Михайловичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0011 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.49. Мирику Михайлу Віталійовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0010 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.50. Алілуйко Сергію Юрійовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0033 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.51. Памятничому Юрію Вікторовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0029 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.52. Ходаківському Максиму Олександровичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0030 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд з метою передачі у власність. 
2.53. Бондару Андрію Васильовичу площею 0,0890 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0020 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 



забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.54. Лебідь Олександру Васильовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0025 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.55. Федчику Ігорю Миколайовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0007 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.56. Михальському Олегу Вікторовичу площею 0,0890 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0017 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.57. Нитці Євгенію Михайловичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0027 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.58. Березюку Андрію Анатолійовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0023 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.59. Пекному Олександру Леонідовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0015 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.60. Морозу Ігорю Володимировичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0018 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.61. Гончаруку Дмитру Олександровичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0022 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.62. Качуринець Олександру Анатолійовичу площею 0,0890 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0012 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.63. Вербіцькій Ользі Анатоліївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0121 по вул. Шевченка, 105 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування житого будинку, господарських 
будівель і споруд  та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0122 по 
вул. Шевченка, 105 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.64. Зажерило Людмилі Андріївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0123 по вул. Шевченка, 110 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  та площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0124 по 
вул. Шевченка, 110 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.65. Кирилюку Олександру Григоровичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0127 по вул. Шевченка, 107 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0128 по 



вул. Шевченка, 107 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.66. Шикеруку Віктору Миколайовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0125 по вул. Шевченка, 91 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0126 по вул. 
Шевченка, 91 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.67. Карабанову Володимиру Миколайовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0140 по вул. Шевченка, 142 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0139 по 
вул. Шевченка, 142 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.68. Золотар Ларисі Анатоліївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0120 по вул. Шевченка, 79 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.69. Дрончаку Андрію Миколайовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0143 по вул. Шевченка, 132 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд з метою передачі у власність. 
2.70. Заболотному Анатолію Володимировичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0141 по вул. Шевченка, 130 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.71. Підгорняку Андрію Васильовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0142 по вул. Шевченка, 126 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
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 

 
 

 
 
 
 

	


