
!  
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят дев’ята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

14 червня 2019 року                         м.  Деражня                                     № 11  

   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., ТОВ «Земельно-
консалтингове агентство «СТС» та ФОП Гонгало Ю.В., 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 0,0943 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0066 по вул. Зелена, 11 в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Бенді Вірі 
Петрівні. 
1.2. площею 0,0473 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0744 по вул. Миру, 53 в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Гаврищуку 
Володимиру Устиновичу. 
1.3. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0035 по вул. Слобода в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Андріюк Олені 
Олександрівні. 
1.4. площею 0,0923 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0055 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 Кримінському 
Володимиру Васильовичу. 



1.5. площею 0,0959 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0059 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Ваврічину Руслану 
Станіславовичу. 
1.6. площею 0,0959 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0056 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Каменяр Ользі Володимирівні. 
1.7. площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0060 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 Суліну Ігору 
Анатолійовичу. 
1.8. площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0061 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 Ткачук Ніні 
Іванівні. 
1.9. площею 0,0923 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0057 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 Саковській 
Аллі Юріївні. 
1.10. площею 0,0923 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0058 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 Романів 
Наталії Юріївні. 
1.11. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0056 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 Лисиці Віталію 
Володимировичу. 
1.12. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0041 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 Березюку 
Олександру Васильовичу. 
1.13. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821510100:04:009:0020 в районі Трояни м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Мацюку Борису Васильовичу. 
1.14. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821510100:04:009:0021 в районі Трояни м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Мацюк Антоніні Казимирівні. 
1.15. площею 0,0180 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0179 по вул. Слов’янська в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Суліну Ігору Анатолійовичу 
1.16. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0736 по провул. Миру в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Мандебурі Ігору Всеволодовичу. 



1.17. площею 0,0026 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0742 по вул. Козацька в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Скорбатюку Юрію Олексійовичу. 
1.18. площею 0,0032 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0037 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Лось Володимиру Васильовичу. 
1.19. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0038 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Протасу Віктору Борисовичу. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Бенді Вірі Петрівні площею 0,0943 га з кадастровим номером 6821510100:02:012:0066 по 
вул. Зелена, 11 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.2. Гаврищуку Володимиру Устиновичу площею 0,0473 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0744 по вул. Миру, 53 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.3. Андріюк Олені Олександрівні площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0035 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.4. Кримінському Володимиру Васильовичу площею 0,0923 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0055 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.5. Ваврічину Руслану Станіславовичу площею 0,0959 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0059 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.6. Каменяр Ользі Володимирівні площею 0,0959 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0056 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.7. Суліну Ігору Анатолійовичу площею 0,0871 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0060 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.8. Ткачук Ніні Іванівні площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0061 в 
районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.9. Саковській Аллі Юріївні площею 0,0923 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0057 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.10. Романів Наталії Юріївні площею 0,0923 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0058 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 



забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.11. Лисиці Віталію Володимировичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0056 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.12. Березюку Олександру Васильовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0041 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.13. Мацюку Борису Васильовичу площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0020 в районі Трояни м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення садівництва. 
2.14. Мацюк Антоніні Казимирівні площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0021 в районі Трояни м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення садівництва. 
2.15. Суліну Ігору Анатолійовичу площею 0,0180 га з кадастровим номером 
6821510100:02:017:0179 по вул. Слов’янська в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення садівництва. 
2.16. Мандебурі Ігору Всеволодовичу площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0736 по провул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.17. Скорбатюку Юрію Олексійовичу площею 0,0026 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0742 по вул. Козацька в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.18. Лось Володимиру Васильовичу площею 0,0032 га з кадастровим номером 
6821510100:02:011:0037 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.19. Протасу Віктору Борисовичу площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:011:0038 по вул. Промислова в м. Деражні 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                                                                               Ковпак А. М. 




