
    Проект 

                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

    жовтня 2021 року                       Деражня                                       № __ 
                                                                                 

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. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 121 Земельного кодексу України,   

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. Петраковській Яніні Юліанівні, орієнтовною площею 1,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Галузинці вул. Шкільна з метою передачі у приватну власність; 

1.2. Шпаку Ростиславу Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.3. Шпаку Ростиславу Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,2900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.4. Шпаку Ростиславу Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.5. Шпаку Ростиславу Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,1800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.6. Дехтяр Вікторії Петрівні, орієнтовною площею 0,5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.7. Дехтяр Вікторії Петрівні, орієнтовною площею 0,5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.8. Дехтяр Вікторії Петрівні, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 



1.9. Савчук Софії Андріївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Бомкове з метою передачі у приватну власність; 

1.10. Кравчуку Володимиру Івановичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.11. Кравчуку Володимиру Івановичу, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.12. Теклюк Інні Миколаївні, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Зяньківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:038:0012, площею 22,5092 га; 

1.13. Коцик Людмилі Іванівні, орієнтовною площею 0,1300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Коржівці вул. Шкільна з метою передачі у приватну власність; 

1.14.  Ковальчук Світлані Борисівні, орієнтовною площею 0,5800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.15. Ковальчук Світлані Борисівні, орієнтовною площею 0,9700 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.16. Ковальчук Світлані Борисівні, орієнтовною площею 0,2300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.17. Римбалюк Євгенії Ананіївні, орієнтовною площею 0,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Пилипи з метою передачі у приватну власність; 

1.18. Федоровичу Дмитру Володимировичу, орієнтовною площею 0,3600 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Бомкове вул. Франка Івана з метою передачі у приватну 

власність; 

1.19. Шарган Олені Олександрівні, орієнтовною площею 0,1100 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Новосілка вул. Подільська з метою передачі у приватну 

власність; 

1.20. Басенку Андрію Івановичу, орієнтовною площею 0,2400 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Нижнє з метою передачі у приватну власність; 

1.21. Макогон Людмилі Анатоліївні, орієнтовною площею 0,3200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.22. Андрієнко Ользі Володимирівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Зяньківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:038:0012, площею 22,5092 га; 

1.23. Болкун Володимиру Леоновичу, орієнтовною площею 1,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Зяньківці з 



метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:038:0012, площею 22,5092 га; 

1.24. Ковалю Миколі Микитовичу, орієнтовною площею 0,8000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Підлісне з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:04:044:0028, площею 0,8000 га; 

1.25. Луковій Анастасії Андріївні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Волоське з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821581200:03:013:0023, площею 10,0404 га; 

1.26. Побуті Анні Михайлівні, орієнтовною площею 0,0600 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці вул. П. Максимчука з метою передачі у приватну 

власність; 

1.27. Бігі Світлані Валеріївні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Новосілка з метою передачі у приватну власність; 

1.28. Ковальчук Марині Олексіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Коржівці з метою передачі у приватну власність; 

1.29. Вітушинській Олені Василівні орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с.Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.30. Вітушинській Олені Василівні орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с.Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.31. Виклюк Любові Леонтіївні орієнтовною площею 0,5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Новосілка з метою передачі у приватну власність; 

1.32. Бондар Ользі Євгеніївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0006, площею 

2,0000; 

1.33. Гордовій Галині Олексіївні, орієнтовною площею 1,1400 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0012, площею 

1,1400; 

1.34. Морозовському Вадиму Олександровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0010, площею 

2,0000; 

1.35. Донцю Роману Анатолійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 



господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0013, площею 

2,0000; 

1.36. Ладор Олені Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0005, площею 

2,0000; 

1.37. Банделюку Андрію Васильовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0008, площею 

2,0000; 

1.38. Дубровіну Володимиру Іллічу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0018, площею 

2,0000; 

1.39. Дубровіній Катерині Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0017, площею 

2,0000; 

1.40. Настуняку Михайлу Онуфрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0011, площею 

2,0000; 

1.41. Дащенко Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0004, площею 

2,0000; 

1.42. Свириді Руслану Вікторовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0014, площею 

2,0000; 

1.43. Брижаню Сергію Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0015, площею 

2,0000; 



1.44. Брижань Наталії Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0016, площею 

2,0000; 

1.45. Мельнику Денису Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821582000:03:004:0009, площею 

2,0000; 

1.46. Савчук Олександрі Володимирівні, орієнтовною площею 0,4700 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 

1.47. Нікітченку Ярославу Славовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.48. Гаху Олександру Вікторовичу, орієнтовною площею 0,4800 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0024, площею 0,4800 га; 

1.49. Бабецю Сергію Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,5880 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0025, площею 0,5880 га; 

1.50. Білоконній Крістіні Федорівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0026, площею 0,2500 га; 

1.51. Бойчуку Анатолію Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0028, площею 0,7000 га; 

1.52. Сікорі Олександру Геннадійовичу, орієнтовною площею 1,2330 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0030, площею 1,2330 га; 

1.53. Вавринчуку Миколі Івановичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0032, площею 1,0000 га; 

1.54. Катеренчуку Володимиру Савовичу, орієнтовною площею 1,0750 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 



метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0033, площею 1,0750 га; 

1.55. Пастушенко Ірині Олексіївні, орієнтовною площею 1,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0034, площею 1,1200 га; 

1.56. Зарембі Євгені Павлівні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0035, площею 0,6000 га; 

1.57. Ковалю Ярославу Юрійовичу, орієнтовною площею 1,7024 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0036, площею 1,7024 га; 

1.58. Гзоім Марії Петрівні, орієнтовною площею 0,4100 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0037, площею 0,4100 га; 

1.59. Миколішеній Оксані Леонідівні, орієнтовною площею 0,4400 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0038, площею 0,4400 га; 

1.60. Морозу Ігорю Дмитровичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0039, площею 0,5000 га; 

1.61. Бахурській Юлії Сергіївні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0040, площею 0,4000 га; 

1.62. Якимишеній Віті Василівні, орієнтовною площею 0,6500 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0041, площею 0,6500 га; 

1.63. Вавринчуку Сергію Олександровичу, орієнтовною площею 1,2441 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0042, площею 1,2441 га; 

1.64. Маснюку Руслану Васильовичу, орієнтовною площею 0,7600 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0044, площею 0,7600 га; 



1.65. Явдошиній Аліні Олександрівні, орієнтовною площею 0,5300 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0046, площею 0,5300 га; 

1.66. Чінік Оксані Францівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0047, площею 0,5000 га; 

1.67. Переймі Марині Петрівні, орієнтовною площею 1,1060 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0048, площею 1,1060 га; 

1.68. Білоус Євгені Юхимівні, орієнтовною площею 0,3200 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах с. Божиківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0047, площею 20,9457 га; 

1.69. Олійник Тетяні Павлівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Загінці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821582800:02:012:0029, площею 0,2500 га; 

1.70. Ткачуку Олександру Володимировичу, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність; 

1.71. Олійник Олені Володимирівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.72. Кульчицькій Людмилі Володимирівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.73. Фурман Галині Пилипівні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Новосілка з метою передачі у приватну власність; 

1.74. Марчук Феодорі Вікторівні, орієнтовною площею 0,0200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 

1.75. Чопик Ользі Сергіївні, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Яськівці з метою передачі у приватну власність; 

1.76. Сиротинському  Олександру Вікторовичу, орієнтовною площею 0,1000 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Деражня, вул. Барська  з 

метою передачі у приватну власність; 

1.77. Мендрик Ользі Василівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.78. Заворотному Михайлу Петровичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Загінці, вул. Сонячна, 2 з 

метою передачі у приватну власність; 

1.79. Пузан Ользі Борисівні, орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, що розташована за адресою м. Деражня вул. Слобода, 29 з метою 

передачі у приватну власність; 

1.80. Пузан Ользі Борисівні, орієнтовною площею 0,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою м. Деражня вул. Слобода, 29 з метою передачі у приватну 

власність; 

1.81. Багрію Олександру Вікторовичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Зяньківці вул. Набережна, 

10 з метою передачі у приватну власність; 

1.82. Багрію Олександру Вікторовичу, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 

1.83. Чапкіній Тетяні Анатоліївні, орієнтовною площею 0,0045 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

м. Деражня, вул. Б. Олійника з метою передачі у приватну власність; 

1.84. Сухому Олександру Васильовичу, орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за 

адресою м. Деражня, вул. Миру з метою передачі у приватну власність; 

1.85. Очеретній Людмилі Петрівні, орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну власність; 

1.86. Мазур Владиславі Ярославівні, орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

смт. Лозове з метою передачі у приватну власність; 

1.87. Польовому Василю Павловичу, орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що розташована 

за адресою с. Кальня вул. Панасюка, 5 А з метою передачі у користування на умовах оренди; 

1.88. Польовому Василю Павловичу, орієнтовною площею 0,0300 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що розташована 

за адресою с. Кальня вул. Панасюка, 5 з метою передачі у користування на умовах оренди; 

1.89. Мендрик Аліні Любомирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.90. Мариняку Віталію Григоровичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.91. Йолтухівському Андрію Михайловичу, орієнтовною площею 0,7462 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.92. Йолтухівському Михайлу Антоновичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.93. Йолтухівському Михайлу Антоновичу, орієнтовною площею 0,7231 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 



1.94. Ковальчук Ірині Степанівні, орієнтовною площею 2,0000 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 

1.95. Йолтухівському Михайлу Антоновичу, орієнтовною площею 0,1400 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.96. Власовій Людмилі Феодосіївні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.97. Кравчук  Галині Йосипівні, орієнтовною площею 0,0033 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну власність; 

1.98. Бялковському Володимиру Олександровичу, орієнтовною площею 0,0023 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що 

розташована за адресою м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну 

власність; 

1.99. Ткачу Сергію Володимировичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Яблунівка з метою передачі у приватну власність; 

1.100. Ткачу Сергію Володимировичу, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Яблунівка з метою передачі у приватну власність. 

1.101. Шерепі Людмилі Михайлівні, орієнтовною площею 0,2320 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.102. Щуцькій Марії Стахівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.103. Щуцькій Марії Стахівні, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.104. Щесняку Богдану Йосиповичу, орієнтовною площею 0,4100 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Нижнє з метою передачі у приватну власність; 

1.105. Сікорі Юлії Михайлівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.106. Свириді Михайлу Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.107. Стоян Світлані Олександрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Волоське  з метою передачі у приватну власність; 

1.108. Іванковій Наталії Володимирівні, орієнтовною площею 1,9715 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0004, площею 

1,9715 га; 

1.109. Цубері Юрію Юрійовичу, орієнтовною площею 1,9715 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 



господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0003, площею 

1,9715 га; 

1.110. Яшиній Вікторії Станіславівні, орієнтовною площею 1,9716 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0008, площею 

1,9716 га; 

1.111. Макаренко Оксані Миколаївні, орієнтовною площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 

1.112. Пузану Тимуру Васильовичу, орієнтовною площею 1,9716 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0006, площею 

1,9716 га; 

1.113. Мамчуру Олександру Йосиповичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.114. Пузан Ользі Володимирівні, орієнтовною площею 1,9716 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0007, площею 

1,9716 га; 

1.115. Ковалю Михайлу Володимировичу, орієнтовною площею 1,9715 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0005, площею 

1,9715 га; 

1.116. Андрійчук Валентині Василівні, орієнтовною площею 0,7800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.117. Йолтуховському Анатолію Івановичу, орієнтовною площею 1,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.118. Процькову Олегу Казимировичу, орієнтовною площею 1,6808 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0025; 

 

     

 

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

земельної ділянки: 

2.1.  Цегельник Маргариті Сергіївні, орієнтованою площею 0,0070 га, із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

м. Деражня, вул. Проскурівська, у зв’язку з недопустимим розташуванням земельної 



ділянки в частині недотримання мінімального протипожежного розриву відповідно до 

містобудівних норм та діючих правил в сфері містобудування та земельних відносин; 

2.2.  Фурман Тетяні Василівні, орієнтованою площею 0,0040 га, із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

м. Деражня, вул. Промислова , у зв’язку з тим, що  на дану земельну ділянку надано дозвіл 

на розробку проекту землеустрою іншому громадянину (згідно рішення сесії 

Деражнянської міської ради від 27 серпня 2021 року); 

2.3. Щесняк Ользі Анатоліївні, орієнтованою площею 0,0030 га, із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 

м. Деражня, вул. Грушевського, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 

ділянки знаходиться на землях загального користування (проїзд); 

2.4.  Козирському Артему Сергійовичу, орієнтованою площею 2,0000 га, що розташована 

за межами с. Копачівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки співпадає з розташуванням земельних часток (паю); 

2.5. Трубіцькому Михайлу Олексійовичу, орієнтованою площею 1,0000 га, що розташована 

за межами с. Шелехове із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки знаходиться на землях водного фонду; 

2.6.  Гоменюку Івану Филимоновичу, орієнтовною площею 0,0150 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, що розташована 

за адресою м. Деражня вул. Миру,56/2 з метою передачі у користування на умовах оренди, 

у зв’язку з недопустимим розташуванням земельної ділянки в частині недотримання 

мінімального протипожежного розриву відповідно до містобудівних норм та діючих правил 

в сфері містобудування та земельних відносин; 

2.7. Смірновій Юлії Сергіївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шарки, у зв’язку з тим, що на бажаному місці розташування 

земельної ділянки з полезахисна лісосмуга; 

2.8.  Облапінській Аллі Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Галузинці, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення сесії Деражнянської 

міської ради від 25.03.2021 року); 

2.9. Білик Лесі Дмитрівні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Пилипи, у зв’язку з невідповідністю поданої документації; 

2.10.  Шобутинському Сергію Вікторовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 

2.11. Шевчуку В’ячеславу Юрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 

2.12. Хомі Лілії Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 



2.13. Шинкарчуку Михайлу Петровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 

2.14. Демідовій Дарії Андріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 

2.15. Демідовій Людмилі Олександрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 

2.16. Демідову Андрію Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище (згідно рішення від 10 січня 2020 

року); 

2.17.  Малєнкову Максиму Михайловичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 

ділянки співпадає з землями загального користування; 

2.18.  Малєнковій Юлії Петрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 

ділянки співпадає з землями загального користування; 

2.19.  Бондар Надії Олексіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Явтухи, у зв’язку з тим, що на бажане  місце розташування 

земельної ділянки вже надано дозвіл на розробку проекту із землеустрою; 

2.20.  Приймак Ніні Дмитрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Явтухи, у зв’язку з тим, що на бажане  місце розташування 

земельної ділянки вже надано дозвіл на розробку проекту із землеустрою; 

2.21.  Каяфі Олексію Олександровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Божиківці,у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки розташовано на землях загального користування; 

2.22.  Тютюннику Ігорю Андрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки розташовано на землях загального користування; 

2.23.  Підсохі Юрію Володимировичу, орієнтовною площею 1,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 

ділянки перебуває на землях загального користування; 

2.24.  Чорній Олександрі Олегівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці із 

земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:031:0030, площею 12.4961га, у 



зв’язку з тим, що речове право на бажану земельну ділянку не зареєстровано за 

комунальною власністю Деражнянської міської ради;; 

2.25.  Чорному Сергію Анатолійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці із 

земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:031:0030, площею 12.4961га,  у 

зв’язку з тим, що речове право на бажану земельну ділянку не зареєстровано за 

комунальною власністю Деражнянської міської ради; 

  

2.26.  Солоніні Альоні Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами м. Деражня, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки розташоване на землях загального користування; 

2.27. Макаренко Дарині Сергіївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Шелехове, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки розташоване на землях загального користування; 

2.28. Макаренко Дарині Сергіївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Шелехове, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки розташоване на землях загального користування; 

2.29. Бойко Віталії Геннадіївні орієнтовною площею 1,9300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с.Кальня, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 

ділянки розташоване на землях загального користування; 

2.30. Камінській Анні Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Шпичинці, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки співпадає з земельними частками (паїв); 

2.31. Ященку Олегу Анатолійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки перебуває у приватній власності; 

2.32. Петрук Галині Степанівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки перебуває у приватній власності; 

2.33. Ященко Ліані Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки перебуває у приватній власності; 

2.34. Ященку Олегу Олеговичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки перебуває у приватній власності; 

2.35. Жмурик Олені Григорівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Пилипи із 

земельної ділянки з кадастровим номером 6821588200:02:003:0006, площею 4.5851 га, у 

зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях 

загального користування; 



2.36. Ситдікову Євгенію Замілійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с.Пилипи із 

земельної ділянки з кадастровим номером 6821588200:02:003:0006, площею 4.5851 га, у 

зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях 

загального користування. 

2.37.  Грабчаку Сергію Вікторовичу, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність у зв’язку із 

тим, що бажана земельна ділянка співпадає з розташуванням громадського пасовища; 

2.38. Грабчаку Сергію Вікторовичу, орієнтовною площею 1,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність у зв’язку із 

тим, що бажана земельна ділянка співпадає з розташуванням громадського пасовища; 

2.39. Наставнюк Марії Михайлівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Шиїнці із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0031, площею 12,02 га у зв’язку із тим, що бажана земельна ділянка 

співпадає з розташуванням громадського пасовища; 

 

 

 

3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

з метою передачі у постійне користування Деражнянському закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок)№1 «Дзвіночок» Деражнянської міської ради Хмельницької області, 

орієнтовною площею 1,3 га, що розташована за адресою: м. Деражня, вулиця Зубкова Івана, 

будинок 15 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти.  

 

4. 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 
 


