
                                                                                                           

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

третя сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

 24  грудня 2020 року                      м. Деражня                                          № 10 
 
   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, Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», 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. Коноваловій Ользі Григорівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд вул. Є. Андріюка, 11 б в м. Деражня та орієнтовною площею 0,1000 га із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Трояни в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.2. Вознюк Оксані Борисівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Проскурівська, 104 в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.3. Мазур Марії Сергіївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Горького в м. Деражня  

з метою передачі у власність. 

1.4. Мельник Ларисі Євгенівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Будівельників в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.5. Регеші Уляні Семенівні орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. Деражня з метою 

передачі у власність. 



1.6. Долі Ларисі Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. Деражня з метою 

передачі у власність.  

1.7. Морозовській Ніні Василівні орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. Вокзальний в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок: 

2.1. Майловській Тетяні Богданівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Проскурівська в м. 

Деражні у зв’язку з тим, що місце розташування земельної ділянки, яке вказане в заяві 

знаходиться в зоні захисту від підтоплення. 

2.2. Скримі Роману Сергійовичу орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Копачівка Деражнянського району Хмельницької області у 

зв’язку з тим що місце розташування земельної ділянки, яке вказане в заяві згідно даних 

Державного земельного кадастру належить до земель загального користування, які не можуть 

передаватись у приватну власність відповідно до п. а ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук та 

постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр Молочнюк).  
 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


