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УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятнадцята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

22 вересня 2016 року                         Деражня                                          № 8 

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», ПП «Абрис», ПК 
«Візир», ПП «Екзакт», 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 0,0035 га з кадастровим номером 6821510100:02:022:0046 по вул. 
В. Соломчука (колишня вул. Заводська) в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з метою передачі 
у власність Мацюку Василю Васильовичу. 
1.2. площею 0,0050 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0297 по вул. 
Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Середюк 
Любові Григорівні. 
1.3. площею 0,0050 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0296 по вул. 
Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Бондарю 
Сергію Григоровичу. 
1.4. площею 0,0021 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0295 по вул. 
Є. Андріюка (колишня вул. Першотравнева) в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з метою передачі 
у власність Бриндзак Сніжані Володимирівні. 
1.5. площею 0,0027 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0630 по 
провул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 



будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Савіцькій 
Світлані Анатоліївні. 
1.6. площею 0,0022 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0005 по вул. 
Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Батіщевій 
Тетяні Миколаївні. 
1.7. площею 0,0027 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0008 по вул. 
Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Шандрі Олегу 
Івановичу. 
1.8. площею 0,0036 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0631 по 
провул. Піонерський, 2/1 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність 
Ткачук Наталії Євгеніївні. 
1.9. площею 0,0023 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0303 по вул. 
Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Ткачуку 
Андрію Васильовичу. 
1.10. площею 0,0695 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0279 по вул. 
Кринична в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Білоусу Анатолію Віталійовичу. 
1.11. площею 0,1380 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0280 по вул. 
Шевченка в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Буторіній Світлані Віталіївні. 
1.12. площею 0,0924 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0120 по вул. 
Завалля, 12 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  з метою передачі у власність Явтуховському Віктору Миколайовичу. 
1.13. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:003:0072 по вул. 
Подільська, 15 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  та площею 0,0126 га з кадастровим номером 6821510100:02:003:0071 по 
вул. Подільська, 15 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Мандибурі Любові Дмитрівні. 
1.14. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:005:0013 по вул. 
Слобода, 38/5 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  з метою передачі у власність Вандюку Роману Сергійовичу. 
1.15. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0009 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 Катеренчуку Віталію Вікторовичу. 



1.16. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0146 по вул. 
Шевченка 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 0,0166 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0147 по вул. Шевченка в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Семеновій Тетяні Василівні. 
1.17. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0131 по вул. 
Шевченка, 81 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 
6821510100:03:007:0132 по вул. Шевченка, 81 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Христіній Наталії Андріївні. 
1.18. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0129 по вул. 
Шевченка, 83 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 
6821510100:03:007:0130 по вул. Шевченка, 83 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Коржіньовській Людмилі 
Станіславівні. 
1.19. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821510100:02:028:0009 по вул. 
Промислова, 15 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної 
ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення в землі   сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Сікорському 
Анатолію Йосиповичу. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Мацюку Василю Васильовичу площею 0,0035 га з кадастровим номером 
6821510100:02:022:0046 по вул. В. Соломчука (колишня вул. Заводська) в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража.   
2.2. Середюк Любові Григорівні площею 0,0050 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0297 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.3. Бондарю Сергію Григоровичу площею 0,0050 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0296 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.4. Бриндзак Сніжані Володимирівні площею 0,0021 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0295 по вул. Є. Андріюка (колишня вул. Першотравнева) в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража. 



2.5. Савіцькій Світлані Анатоліївні площею 0,0027 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0630 по провул. Миру в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.6. Батіщевій Тетяні Миколаївні площею 0,0022 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0005 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража з метою передачі 
у власність. 
2.7. Шандрі Олегу Івановичу площею 0,0027 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0008 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.8. Ткачук Наталії Євгеніївні площею 0,0036 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0631 по провул. Піонерський, 2/1 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.9. Ткачуку Андрію Васильовичу площею 0,0023 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0303 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.10. Білоусу Анатолію Віталійовичу площею 0,0695 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0279 по вул. Кринична в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.11. Буторіній Світлані Віталіївні площею 0,1380 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0280 по вул. Шевченка в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.12. Явтуховському Віктору Миколайовичу площею 0,0924 га з кадастровим 
номером 6821510100:01:017:0120 по вул. Завалля, 12 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
2.13. Мандибурі Любові Дмитрівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:003:0072 по вул. Подільська, 15 в м. Деражні із земель житлової 
та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  та площею 0,0126 га з кадастровим номером 
6821510100:02:003:0071 по вул. Подільська, 15 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.14. Вандюку Роману Сергійовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0013 по вул. Слобода, 38/5 в м. Деражні із земель житлової 
та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
2.15. Катеренчуку Віталію Вікторовичу площею 0,0947 га з кадастровим 
номером 6821510100:02:004:0009 по вул. Слобода в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
2.16. Семеновій Тетяні Василівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0146 по вул. Шевченка в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  та площею 0,0166 га з кадастровим номером 



6821510100:03:007:0147 по вул. Шевченка в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.17. Христіній Наталії Андріївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0131 по вул. Шевченка, 81 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 
6821510100:03:007:0132 по вул. Шевченка, 81 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.18. Коржіньовській Людмилі Станіславівні площею 0,1000 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:007:0129 по вул. Шевченка, 83 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 6821510100:03:007:0130 по вул. Шевченка, 83 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.19. Сікорському Анатолію Йосиповичу площею 2,0000 га з кадастровим 
номером 6821510100:02:028:0009 по вул. Промислова, 15 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
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 


