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УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятнадцята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

22 вересня 2016 року                         Деражня                                          № 7 

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 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання 
громадян, 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. Березюк Інні Сергіївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  та орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по пров. Кар`єрному в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Жабко Ларисі Миколаївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лісова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.3. Полупанову Ігорю Леонідовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Завалля в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.4. Романовій Раїсі Андріївні орієнтовною площею 0,0300 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Б. Олійника, 43/1 в м. Деражні 
з метою передачі у власність. 
1.5. Щесняк Євгенії Федорівні орієнтовною площею 0,0400 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого 



будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Слов’янська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.6. Антроповій Валентині Прокопівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Лісова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.7. Йолтухівському Миколі Єфремовичу орієнтовною площею 0,1200 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі 
Троянів в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Йолтухівській Ядзі Федорівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів 
в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.9. Йолтухівській Наталії Миронівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів 
в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.10. Паламарю Андрію Сергійовичу 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. 
1.11. Беланчук Ользі Іванівні 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. 
1.12. Стрілець Олені Миколаївні 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. 
1.13. Солтису Михайлу Степановичу 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. 
1.14. Муляру Володимиру 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. 
1.15. Алілуйко Сергію Юрійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Шевченка в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.16. Притуляку Віктору Івановичу орієнтовною площею 0,0020 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Л. Українки в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.17. Нечипор Тетяні Олександрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по 
вул. В. Соломчука (колишня вул. Заводська) в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення  земельних ділянок: 
2.1. Янюку Євгенію Олександровичу орієнтовною площею 0,0048 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Промислова в м. Деражні у зв’язку з відсутністю вільної земельної ділянки, 
місце розташування якої зазначене в графічному матеріалі для будівництва 
індивідуального гаража.  



2.2. Боднарчук Оксані Борисівні 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.  
2.3. 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. 
2.4. Боднарчуку Дмитру Миколайовичу орієнтовною площею 0,1000 га із 
земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по провул. Вокзальний в м. Деражні у зв’язку з тим, що на цій 
земельній ділянці знаходиться нерухоме майно, яке не належить Боднарчуку 
Д.М. на праві власності. 
2.5. Боднарчуку Миколі Борисовичу орієнтовною площею 0,0600 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Проскурівська в м. Деражні у 
зв’язку з тим, що планом зонування м. Деражні на цій земельній ділянці 
передбачено зелену зону і зелені насадження загального користування. 
2.6. Голуб Сергію Леонідовичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту (існуючої забудови), перебуває у державній 
власності і передача цієї земельної ділянки не належить до повноважень міської 
ради. 
2.7. Сухіну Віктору Григоровичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту (існуючої забудови), перебуває у державній 
власності і передача цієї земельної ділянки не належить до повноважень міської 
ради. 
2.8. Кліменко Андрію Сергійовичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту (існуючої забудови), перебуває у державній 
власності і передача цієї земельної ділянки не належить до повноважень міської 
ради. 
2.9. Мойсеєнко Анатолію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Грушевського в м. Деражні у зв’язку з тим, що місце розташування 
земельної ділянки знаходиться в зоні санітарної охорони водонапірної башти.  
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 


