
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

   жовтня 2019 року                                  м. Деражня                              №  

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 С.А. та ФОП Смульський 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 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0142 по вул. Робітнича, 29 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0688 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0143 по вул. Робітнича, 29 в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Грицькову Василю Михайловичу. 
1.2. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0112 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Яворській 
Тетяні Юріївні. 
1.3. площею 0,0645 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0113 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Підганюку 
Олександру Андрійовичу. 
1.4. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0108 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Байдаку Івану 
Олеговичу. 



1.5. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0061 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Вавруху 
Дмитру Анатолійовичу. 
1.6. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0105 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мазуру Миколі 
Йосиповичу. 
1.7. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0111 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мазуру Євгену 
Миколайовичу. 
1.8. площею 0,0936 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0065 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Чемесу 
Богдану Анатолійовичу. 
1.9. площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0064 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Максімову 
Володимиру Вікторовичу. 
1.10. площею 0,0096 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0041 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Смульській Надії Сергіївні. 
1.11. площею 0,0038 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0040 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Смульському Анатолію Олексійовичу. 
1.12. площею 0,0033 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0380 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Гордєєвій Оксані Миколаївні. 
1.13. площею 0,0400 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0181 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Ковальчуку Валерію Миколайовичу. 
1.14. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821510100:01:004:0025 в районі Германове м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Гоменюку Івану Филимоновичу. 
1.15. площею 3,0000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0180 по вул. Миру, 205 в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою передачі в оренду ПрАТ «Деражнянське 
підприємство по племінній справі в тваринництві» та Кокош Інні Василівні. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Грицькову Василю Михайловичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0142 по вул. Робітнича, 29 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0688 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0143 по вул. 



Робітнича, 29 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.2. Яворській Тетяні Юріївні площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0112 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.3. Підганюку Олександру Андрійовичу площею 0,0645 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0113 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.4. Байдаку Івану Олеговичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0108 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.5. Вавруху Дмитру Анатолійовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0061 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.6. Мазуру Миколі Йосиповичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0105 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.7. Мазуру Євгену Миколайовичу площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0111 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.8. Чемесу Богдану Анатолійовичу площею 0,0936 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0065 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.9. Максімову Володимиру Вікторовичу площею 0,0871 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0064 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.10. Смульській Надії Сергіївні площею 0,0096 га з кадастровим номером 
6821510100:02:011:0041 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.11. Смульському Анатолію Олексійовичу площею 0,0038 га з кадастровим номером 
6821510100:02:011:0040 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.12. Гордєєвій Оксані Миколаївні площею 0,0033 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0380 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 



2.13. Ковальчуку Валерію Миколайовичу площею 0,0400 га з кадастровим номером 
6821510100:02:017:0181 по вул. Промислова в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення садівництва. 
2.14. Гоменюку Івану Филимоновичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:004:0025 в районі Германове м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення особистого селянського господарства.  
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 


