
                                                                                                  

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят четверта сесія 

сьомого скликання 
 

 

 03  вересня 2020 року                       м. Деражня                                            № 10 
 

   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 «Єкзакт», ФОП Щесняк В.А., 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 0,0700 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0786 по вул. Подільська, 60 

в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Щесняку 

Віталію Францовичу. 

1.2. площею 0,0700 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0689 по вул. Миру, 118«а» в 

м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Королюк 

Тетяні Іванівні. 

1.3. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0071 в районі Трояни м. 

Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Майданюку 

Максиму Миколайовичу. 

1.4. площею 0,0600 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0361 по вул. Гагаріна, 14 в 

м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0497 га з кадастровим 

номером 6821510100:03:012:0364 по вул. Гагаріна в м. Деражня із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 

метою передачі у власність Малакову Івану Михайловичу. 

1.5. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0188 по вул. Шевченка, 112 

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 6821510100:03:007:0187 по вул. Шевченка, 112 в м. Деражні 

із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства з метою передачі у власність Юзві Максиму Олексійовичу. 

1.6. площею 0,0503 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0156 в м. Деражня із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва з метою 

передачі у власність Олійник Надії Адольфівні. 

1.7. площею 0,0540 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0155 по вул. А. Ахматової в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального 

садівництва з метою передачі у власність Ліщишеній Оксані Олексіївні. 

1.8. площею 0,0167 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0188 в м. Деражня із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва з метою 

передачі у власність Круць Ганні Ігорівні. 

1.9. площею 0,0123 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0148 в м. Деражня із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва з метою 

передачі у власність Пізнюр Людмилі Григорівні. 

1.10. площею 0,0240 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0187 по вул. Кармалюка  в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального 

садівництва з метою передачі у власність Горбатюк Олені Костянтинівні. 

1.11. площею 0,0050 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0743 по вул. Л. Українки в 

м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 

гаража з метою передачі у власність Привалову Володимиру Олеговичу. 

1.12. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0037 по вул. Слобода в м. 

Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 

гаража з метою передачі у власність Деді Петру Анатолійовичу. 
 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

2.1. Щесняку Віталію Францовичу площею 0,0700 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0786 по вул. Подільська, 60 в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.2. Королюк Тетяні Іванівні площею 0,0700 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0689 по вул. Миру, 118«а» в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.3. Майданюку Максиму Миколайовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 

6821510100:02:021:0071 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.4. Малакову Івану Михайловичу площею 0,0600 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0361 по вул. Гагаріна, 14 в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд та площею 0,0497 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0364 по вул. Гагаріна 

в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства. 

2.5. Юзві Максиму Олексійовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:007:0188 по вул. Шевченка, 112 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 6821510100:03:007:0187 по вул. 



Шевченка, 112 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства. 

2.6. Олійник Надії Адольфівні площею 0,0503 га з кадастровим номером 

6821510100:04:005:0156 в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення індивідуального садівництва. 

2.7. Ліщишеній Оксані Олексіївні площею 0,0540 га з кадастровим номером 

6821510100:04:005:0155 по вул. А. Ахматової в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення індивідуального садівництва. 

2.8. Круць Ганні Ігорівні площею 0,0167 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0188 в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального 

садівництва. 

2.9. Пізнюр Людмилі Григорівні площею 0,0123 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0148 в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення індивідуального садівництва. 

2.10. Горбатюк Олені Костянтинівні площею 0,0240 га з кадастровим номером 

6821510100:02:017:0187 по вул. Кармалюка  в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення індивідуального садівництва. 

2.11. Привалову Володимиру Олеговичу площею 0,0050 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0743 по вул. Л. Українки в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва індивідуального гаража. 

2.12. Деді Петру Анатолійовичу площею 0,0100 га з кадастровим номером 

6821510100:02:004:0037 по вул. Слобода в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва індивідуального гаража.  

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                                                                             Андрій КОВПАК 

 

 


