
Проект 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять друга сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 16 грудня 2021 року                         Деражня                           № __  
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок, в тому числізі зміною виду використання  

та передача у власність земельних ділянок, в користування  

на умовах орендита постійне користування 
 

        На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 92, ст. 116, ст. 118, ст. 121, ст. 186 Земельного Кодексу 

України,  розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, рекомендації 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. Сиваку Валерію Володимировичу - площею 0,8462 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0444 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Бабій Марії Станіславівні - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821585200:01:007:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Олексішин Олені Олександрівні - площею 0,1870 га з кадастровим номером 

6821582800:01:007:0080 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821582800:02:009:0043 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1595 га з кадастровим номером 6821582800:01:007:0079 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 1,1400 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0160 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.4. Ніколаєву Володимиру Дмитровичу - площею 0,2011 га з кадастровим номером 

6821588800:01:005:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1852 га з кадастровим номером 6821588800:01:015:0120 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



- площею 0,3489 га з кадастровим номером 6821588800:01:009:0127 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.5. Бись Юлії Володимирівні - площею 0,0665 га з кадастровим номером 

6821582800:01:007:0084 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821582800:02:009:0044 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.6. Довгань Надії Леонідівні - площею 0,1125 га з кадастровим номером 

6821589200:02:004:0191 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,0706 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0190 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.7. Романовій Олені Анатоліївні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0072 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821581200:03:009:0024 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земельних ділянок запасу, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.8. Білоус Євгені Юхимівні - площею 0,3182 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0057 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земельних ділянок запасу, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.9. Грошу Дмитру Олександровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0046 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.10. Андрійчук Ганні Анатоліївні - площею 1,6300 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0050 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,3700 га з кадастровим номером 6821587800:01:008:0056 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення особистого селянського 

господарства, з метою передачі у власність; 

1.11. Йолтухівському Миколі Володимировичу - площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:002:0112 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

1.12. Йолтухівському Миколі Володимировичу - площею 1,2000 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:006:0033 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.13. Мендрик Ользі Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587000:02:028:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.14. Матвєєвій Наталії Миколаївні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:01:001:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.15. Мех Аллі Петрівні - площею 0,2634 га з кадастровим номером 

6821583600:01:002:0105 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.16. Мендрик Аліні Любомирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587000:02:016:0112 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Дитиненку Сергію Петровичу - площею 0,2150 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0140 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,4750 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0139 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.18. Капустинському Володимиру Івановичу - площею 1,1500 га з кадастровим 

номером 6821584000:04:006:0015 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Кравченко Тетяні Йосипівні - площею 0,0019 га з кадастровим номером 

6821510100:02:006:0006 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.20. Топоровській Ромальді Антонівні - площею 0,0716 га з кадастровим номером 

6821588800:03:002:0181 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.21. Котляренко Ганні Дмитрівні - площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0115 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1303 га з кадастровим номером 6821588800:01:010:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.22. Андрійчук Валентині Василівні - площею 0,7795 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.23. Ладор Олені Анатоліївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:004:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.24. Малій Наталії Анатоліївни - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589800:01:004:0196 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

1.25. Малій Наталії Анатоліївни - площею 0,1260 га з кадастровим номером 

6821589800:01:005:0036 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,0939 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0197 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.26. Василенку Дмитру Миколайовичу - площею 0,0033 га з кадастровим номером 

6821510100:03:005:0023 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.27. Йолтухівському Михайлу Володимировичу - площею 0,2263 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:002:0117 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.28. Українцю Івану Григоровичу - площею 0,1829 га з кадастровим номером 

6821581200:02:004:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.29. Зубіцькому Володимиру Анатолійовичу  - площею 0,0800 га з кадастровим 

номером 6821510100:02:021:0122 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  



1.30. Паюк Галині Прокопівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:005:0009 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,6119 га з кадастровим номером 6821580800:04:091:0004 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3624 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0025 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.31. Козирській Тамарі Миколаївні - площею 0,3846 га з кадастровим номером 

6821588200:01:002:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:003:0024 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.32. Головатій Аліні Антонівні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2017 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0061 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1960 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0059 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0064 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,0826 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0060 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

- площею 0,1216 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0030із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.33. Черкаській Ользі Сергіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:004:0015 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.34. Лукову Вадиму Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:005:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.35. Пікасу Віктору Володимировичу - площею 0,4427 га з кадастровим номером 

6821583600:01:001:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,3254 га з кадастровим номером 6821583600:01:001:0005 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821583600:01:001:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1292 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0449 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



1.36. Комунальному підприємству «ДЕРАЖНЯНСЬКА ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА №1» - площею 3,6627 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0845 із землі рекреаційного призначення для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, з метою передачі в постійне 

користування; 

1.37. Стаднік Неонілі  Михайлівні - площею 0,0100 га з кадастровим номером 

6821583600:03:044:0027 в межах основної категорії «Земель житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» замінивши категорію земель на «Землі промисловості, 

транспорту, зв’язку енергетики  та іншого призначення» для розміщення та експлуатації 

об’єктів та споруд  телекомунікацій. 

 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0046 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського; 

2.2. площею 1,6300 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0050 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.3. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0005 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.4. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821582000:03:004:0015 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

 

3. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

3.1. Сиваку Валерію Володимировичу - площею 0,8462 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0444 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.2. Бабій Марії Станіславівні - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821585200:01:007:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.3. Олексішин Олені Олександрівні - площею 0,1870 га з кадастровим номером 

6821582800:01:007:0080 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821582800:02:009:0043 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1595 га з кадастровим номером 6821582800:01:007:0079 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 1,1400 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0160 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.4. Ніколаєву Володимиру Дмитровичу - площею 0,2011 га з кадастровим номером 

6821588800:01:005:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1852 га з кадастровим номером 6821588800:01:015:0120 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



- площею 0,3489 га з кадастровим номером 6821588800:01:009:0127 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.5. Бись Юлії Володимирівні - площею 0,0665 га з кадастровим номером 

6821582800:01:007:0084 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821582800:02:009:0044 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.6. Довгань Надії Леонідівні - площею 0,1125 га з кадастровим номером 

6821589200:02:004:0191 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,0706 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0190 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.7. Романовій Олені Анатоліївні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0072 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821581200:03:009:0024 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.8. Білоус Євгені Юхимівні - площею 0,3182 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0057 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.9. Грошу Дмитру Олександровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.10. Андрійчук Ганні Анатоліївні - площею 1,6300 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0050 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1830 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0049 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,3700 га з кадастровим номером 6821587800:01:008:0056 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення особистого селянського 

господарства; 

3.11. Йолтухівському Миколі Володимировичу - площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:002:0112 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

3.12. Йолтухівському Миколі Володимировичу - площею 1,2000 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:006:0033 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.13. Мендрик Ользі Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587000:02:028:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.14. Матвєєвій Наталії Миколаївні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:01:001:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.15. Мех Аллі Петрівні - площею 0,2634 га з кадастровим номером 

6821583600:01:002:0105 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.16. Мендрик Аліні Любомирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587000:02:016:0112 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.17. Дитиненку Сергію Петровичу - площею 0,2150 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0140 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



- площею 0,4750 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0139 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.18. Капустинському Володимиру Івановичу - площею 1,1500 га з кадастровим 

номером 6821584000:04:006:0015 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.19. Кравченко Тетяні Йосипівні - площею 0,0019 га з кадастровим номером 

6821510100:02:006:0006 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.20. Топоровській Ромальді Антонівні - площею 0,0716 га з кадастровим номером 

6821588800:03:002:0181 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.21. Котляренко Ганні Дмитрівні - площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0115 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1303 га з кадастровим номером 6821588800:01:010:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.22. Андрійчук Валентині Василівні - площею 0,7795 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.23. Ладор Олені Анатоліївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:004:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.24. Малій Наталії Анатоліївни - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589800:01:004:0196 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

3.25. Малій Наталії Анатоліївни - площею 0,1260 га з кадастровим номером 

6821589800:01:005:0036 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,0939 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0197 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.26. Василенку Дмитру Миколайовичу - площею 0,0033 га з кадастровим номером 

6821510100:03:005:0023 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.27. Йолтухівському Михайлу Володимировичу - площею 0,2263 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:002:0117 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.28. Українцю Івану Григоровичу - площею 0,1829 га з кадастровим номером 

6821581200:02:004:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.29. Зубіцькому Володимиру Анатолійовичу  - площею 0,0800 га з кадастровим 

номером 6821510100:02:021:0122 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

3.30. Паюк Галині Прокопівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:005:0009 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,6119 га з кадастровим номером 6821580800:04:091:0004 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,3624 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0025 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.31. Козирській Тамарі Миколаївні - площею 0,3846 га з кадастровим номером 

6821588200:01:002:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:003:0024 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.32. Головатій Аліні Антонівні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2017 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0061 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1960 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0059 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0064 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,0826 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0060 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  

- площею 0,1216 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0030 

 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства; 

3.33. Черкаській Ользі Сергіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:004:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.34. Лукову Вадиму Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:005:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.35. Пікасу Віктору Володимировичу - площею 0,4427 га з кадастровим номером 

6821583600:01:001:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,3254 га з кадастровим номером 6821583600:01:001:0005 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821583600:01:001:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1292 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0449 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

 

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ 

«Хмельницькобленерго», із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, з 

метою передачі у користування на умовах оренди: 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0006 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№174); 

-площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0001 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№175); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0003 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№176); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0011 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№177); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0007 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№178); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0004 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№179); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0005 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№180); 



- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0008 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№181); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0012 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№182); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0010 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№183); 

   - площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0002 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№184); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0009 (КТП -1н); 

 

 5. Відмовити Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» в передачі земельних 

ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 років з відсотком орендної 

плати 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок із земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, 

    Пропонуємо Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» в передачі земельних 

ділянок у користування на умовах оренди із земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на 

умовах: терміном на 5 років з відсотком орендної плати 12% від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок: 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0006 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№174); 

-площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0001 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№175); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0003 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№176); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0011 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№177); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0007 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№178); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0004 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№179); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0005 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№180); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0008 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№181); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0012 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№182); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0010 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№183); 

   - площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0002 (ПЛ 10 кВ Л-75, опора - 

№184); 

- площею 0,0004 га, кадастровий номер 6821589200:03:001:0009 (КТП -1н). 

 

6. Передати в постійне користування Комунальному підприємству «ДЕРАЖНЯНСЬКА 

ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА №1» земельну ділянку  площею 3,6627 га з 

кадастровим номером 6821510100:03:006:0845 із землі рекреаційного призначення для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення; 

 



7. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0100 га з кадастровим 

номером 6821583600:03:044:0027 із «Земель житлової та громадської забудови», для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) замінивши категорію земель на «Землі промисловості, транспорту, 

зв’язку енергетики та іншого призначення», для розміщення та експлуатації об’єктів та 

споруд  телекомунікацій. 

 

8. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Андрійчук Ганні Анатоліївні - площею 0,1830 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0049 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з 

невідповідністю вимогам статті 121 земельного кодексу України; 

 

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій  КОВПАК 

 


