
     

                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

30 листопада 2021 року                     Деражня                                              № 12 
 

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.92, 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. Штандеру Михайлу Юрійовичу, орієнтовною площею 0,9284 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.2. Гуменчук Аліні Станіславівні, орієнтовною площею 0,1460 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 

1.3. Гуменчук Аліні Станіславівні, орієнтовною площею 0,0896 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 
1.4. Гуменчук Аліні Станіславівні, орієнтовною площею 0,9355 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 
1.5. Гончаруку Івану Михайловичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Слобідка-Шелехівська з метою передачі у приватну 
власність; 

1.6. Гончаруку Івану Михайловичу, орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства,  

що розташована за адресою с. Слобідка-Шелехівська з метою передачі у приватну 
власність; 
1.7. Сідлецькому Олександру Івановичу, орієнтовною площею 0,2300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.8. Макодзьоб Наталії Михайлівні, орієнтовною площею 0,8000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Буцневе з метою передачі у приватну власність; 



1.9. Макодзьоб Наталії Михайлівні, орієнтовною площею 0,1700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Буцневе з метою передачі у приватну власність; 

1.10. Макодзьоб Наталії Михайлівні, орієнтовною площею 0,1800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Буцневе з метою передачі у приватну власність; 
1.11. Олексюк Ніні Анатоліївні, 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. 
Центральна, 34 з метою передачі у приватну власність; 

1.12. Олексюк Ніні Анатоліївні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.13. Ковальчуку Сергію Миколайовичу, орієнтовною площею 0,3900 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 
1.14. Брохуну Анатолію Антоновичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Коржівці, з метою передачі у приватну власність; 
1.15. Брохуну Анатолію Антоновичу, орієнтовною площею 0,2300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Коржівці вул. Бульвар Шевченка, з метою передачі у 
приватну власність; 

1.16. Брохуну  Анатолію  Антоновичу, 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. Коржівці вул. Бульвар 
Шевченка, 15 з метою передачі у приватну власність; 
1.17. Сивулько Тетяні Петрівні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.18. Когут Антоніні Францівні, 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; 

1.19. Баран Катерині Миколаївні, орієнтовною площею 0,4100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Теперівка, з метою передачі у приватну власність; 
1.20. Мельник Емілії Петрівні, орієнтовною площею 0,2092 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність; 
1.21. Колтуновській Богдані Богданівні - орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.22. Колтуновській Богдані Богданівні - орієнтовною площею 0,5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.23. Гладкій Любові Дмитрівні - орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.24. Гладкій Любові Дмитрівні - орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 



1.25. Нікіфорову Сергію Сергійовичу, орієнтовною площею 0,4200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.26. Нікіфорову Сергію Сергійовичу- орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.27. Ткаченку Івану Михайловичу, орієнтовною площею 0,6280 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.28. Ткаченку Івану Михайловичу- орієнтовною площею 0,5658 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.29. Сивак Наталії Вікторівні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.30. Сивак Наталії Вікторівні- орієнтовною площею 0,4200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.31. Сивак Наталії Вікторівні- орієнтовною площею 0,5200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.32. Мельнику Андрію Валерійовичу, орієнтовною площею 0,13 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Мазники, з метою передачі у приватну власність; 
1.33. Мельнику Андрію Валерійовичу- орієнтовною площею 0,1214 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Мазники, з метою передачі у приватну власність; 
1.34. Мельнику Андрію Валерійовичу- орієнтовною площею 0,15 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Мазники, з метою передачі у приватну власність; 

1.35. Мельнику Андрію Валерійовичу- орієнтовною площею 0,25 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Мазники, з метою передачі у приватну власність; 

1.36. Середюк Тамарі Степанівні, орієнтовною площею 0,3200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 
1.37. Нікітюк Зої Петрівні, орієнтовною площею 0,4 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 
1.38. Буймистеру Михайлу Володимировичу, 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; 
1.39. Ручинській Вірі Іванівні, орієнтовною площею 0,32 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Явтухи, з метою передачі у приватну власність; 

1.40. Йолтухівському Михайлу Сергійовичу, орієнтовною площею 0,5 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Явтухи, з метою передачі у приватну власність; 

1.41. Олійнику Сергію Івановичу, орієнтовною площею 0,6 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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



1.42. Дорожку Ігорю Івановичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.43. Дорожку Ігорю Івановичу, орієнтовною площею 0,4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.44. Дорожку Ігорю Івановичу, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.45. Дорожок Ірині Іванівні, орієнтовною площею 0,9000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.46. Почерняку Василю Юліяновичу, орієнтовною площею 0,8500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.47. Лукову Олександру Романовичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.48. Лукову Олександру Романовичу, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.49. Лукову Олександру Романовичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.50. Луковій Оксані Михайлівні, орієнтовною площею 0,6500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.51. Луковій Оксані Михайлівні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межамис. Волоське, з метою передачі у приватну власність; 

1.52. Луковій Оксані Михайлівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Волоське, з метою передачі у приватну власність; 

1.53. Михальчук Оксані Савеліївні, орієнтовною площею 0,4400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.54. Ільчишену Андрію Валерійовичу, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Буцневе, з метою передачі у приватну власність; 
1.55. Сосюку Анатолію Володимировичу, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 
1.56. Кругляк Марії Сергіївні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.57. Трубіцькій Ніні Володимирівні, орієнтовною площею 0,3400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.58. Трубіцькій Ніні Володимирівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 



1.59. Карпінській Олені Мартинівні, орієнтовною площею 0,9500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.60. Ткачуку Олександру Володимировичу, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шпичинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.61. Шимку Анатолію Порфировичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Гута, з метою передачі у приватну власність; 
1.62. Півню Валерію Євгенійовичу, орієнтовною площею 0,7746 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.63. Півню Валерію Євгенійовичу, орієнтовною площею 0,6330 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.64. Півню Валерію Євгенійовичу, орієнтовною площею 0,5924 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.65. Мазуренко Ользі Степанівні, орієнтовною площею 0,4357 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Гатна, з метою передачі у приватну власність; 
1.66. Мазуренко Ользі Степанівні, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Гатна, з метою передачі у приватну власність; 
1.67. Гринчуку Володимиру Васильовичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.68. Бурі Ніні Денисівні,орієнтовною площею 1,1469 га із земель сільськогосподарського 

призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с. Бомкове з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821583600:03:021:0010, 
площею 1,1469 га; 
1.69. Барилу Петру Петровичу,орієнтовною площею 0,7627 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Бомкове 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821583600:03:021:0011, площею 0,7627 га; 
1.70. Танчук Юлії Іванівні,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. Бомкове 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821583600:03:021:0009, площею 1,0000 га; 
1.71. Савчуку Андрію Васильовичу,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. Бомкове 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821583600:03:021:0013, площею 1,0000 га; 
1.72. Шинкаренко Ірині Вікторівні,орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821581200:03:013:0025, площею 9.5404га; 



1.73. Мачковському Сергію Петровичу,орієнтовною площею 0,7481 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду 
використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Іванківці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 
кадастровим номером 6821580800:04:013:0002, площею 0,7481 га; 

1.74. Мотревичу Володимиру Степановичу,орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821582800:02:012:0027, площею 0,4000 га; 

1.75. Кукурузі Ганні Дем’янівні,орієнтовною площею 0,6858 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821582800:02:012:0050, площею 0,6858 га; 

1.76. Катеринчук Катерині Прокопівні,орієнтовною площею 0,2495 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821582800:02:012:0031, площею 0,2495 га; 

1.77. Ковалю Володимиру Михайловичу,орієнтовною площею 0,3200 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821582800:02:012:0043, площею 0,3200 га; 

1.78. Кіуту Нугзару Мироновичу,орієнтовною площею 0,8970 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду 
використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за адресою  с. Божиківці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 
кадастровим номером 6821580800:04:031:0030, площею 12,4961 га; 

1.79. Чорній Лесі Миколаївні,орієнтовною площею 0,9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821580800:04:035:0053, площею 18,6881 га; 

1.80. Ткачук Юлії Миколаївні,орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду 
використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 
кадастровим номером 6821580800:04:035:0053, площею 18,6881 га; 

1.81. Бердезі Володимиру Федоровичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 
адресою с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.82. Шарган Олені Олександрівні, орієнтовною площею 0,0700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Новосілка, вул. Подільська, з метою передачі у приватну власність; 
1.83. Кулішу Василю Володимировичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
житлової і громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Божиківці, вул. 
Грушевського, 1, з метою передачі у приватну власність; 

1.84. Півню Валерію Євгенійовичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової і 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Галузинці, вул. Комарова, 
8, з метою передачі у приватну власність; 
1.85. Сиротюк Зої Лаврентіївні, орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової і 

громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Деражня, вул. Андріюка, 

16, з метою передачі у приватну власність; 
1.86. Сиротюк Зої Лаврентіївні, орієнтовною площею 0,2100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою м. Деражня, вул. Андріюка, 16, з метою передачі у приватну 
власність; 

1.87. Лабаю Андрію Васильовичу, 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; 

1.88. Камінській Анні Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Розсохи, з метою передачі у приватну власність; 
1.89. Пекному Петру Івановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межамис. Бомкове, з метою передачі у приватну власність; 
1.90. Мендрику Володимиру Володимировичу, 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; 
1.91. Свистун Олені Фоківні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 

1.92. Радченко Юлії Віталіївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.93. Радченко Юлії Віталіївні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 
1.94. Радченко Юлії Віталіївні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 
1.95. Малярчуку Борису Федоровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Мазники, з метою передачі у приватну власність; 
1.96. Нащубській Наталії Іванівні, орієнтовною площею 1,9710 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 за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6821582800:02:022:0008 площею 1,9710 га; 
1.97. Нащубській Уляні Володимирівні, орієнтовною площею 1,9710 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 за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6821582800:02:022:0009 площею 1,9710 га; 
1.98. Маркітану Максиму Володимировичу, орієнтовною площею 1,9710 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 за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6821582800:02:022:0011 площею 1,9710 га; 



1.99. Маркітан Оксані Іванівні, орієнтовною площею 1,9710 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 за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6821582800:02:022:0012 площею 1,9710 га; 

1.100. Чубатій Галині Михайлівні, орієнтовною площею 1,9710 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 за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6821582800:02:022:0010 площею 1,9710 га; 

1.101. Новіковій Оксані Вікторівні, 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; 

1.102. Новікову Роману Юрійовичу, 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; 
1.103. Приймак Ніні Дмитрівні, 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; 
1.104. Бондар Надії Олексіївні, 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; 
1.105. Білоус Валентині Степанівні, 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. Шаповалову Владиславу Володимировичу , орієнтовною площею 2,0000 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну 

власність; 
1.107. Вайдичу Мирославу Петровичу, орієнтовною площею 0,80 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межамис. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 
1.108. Мендрику Олександру Петровичу, орієнтовною площею 0,90 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Яськівці, з метою передачі у приватну власність; 

1.109. Трубіцькому Михайлу Олексійовичу, орієнтовною площею 1,1 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Слобідка-Шелехівська з метою передачі у приватну 

власність; 
1.110. Облапінській Оксані Віталіївні, орієнтовною площею 1,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.111. Облапінській Оксані Віталіївні, орієнтовною площею 0,9000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.112. Білоус Наталії Олександрівні,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; 

1.113. Ломако Ірині Павлівні, орієнтовною площею 1,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 



1.114. Острик Лідії Петрівні, орієнтовною площею 0,4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 

1.115. Острик Лідії Петрівні, 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; 
1.116. Бойчуку Анатолію Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 
1.117. Бойчуку Анатолію Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 
1.118. Ковалю Володимиру Павловичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 

1.119. Задерейко Оксані Віталіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами м. Деражні, з метою передачі у приватну власність; 

1.120. Солоніні Альоні Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами м. Деражні, з метою передачі у приватну власність; 
1.121. Переймі Марині Петрівні, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 
1.122. Ковальчуку Матвію Олексійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с.Слобідка, з метою передачі у приватну власність; 
1.123. Ковальчук Зінаїді Василівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.124. Гавель Аллі Степанівні, орієнтовною площею 0,3700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.125. Вараниці Миколі Григоровичу, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою м. Деражня вул. Завалля, з метою передачі у приватну 
власність; 
1.126. Вараниці Миколі Григоровичу, орієнтовною площею 0,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою м. Деражня вул. Проскурівська, з метою передачі у приватну 

власність; 
1.127. Рибаку Євгену Вікторовичу, орієнтовною площею 0,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою м. Деражня вул. Євгенія Андріюка, з метою передачі у 
приватну власність; 

1.128. Сільвеструк Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею 0,0700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою м. Деражня вул. Миру, з метою передачі у приватну власність; 

1.129. Шпак Тетяні Степанівні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці вул. Яна Ольшанського, з метою передачі у 
приватну власність; 



1.130. Шпак Тетяні Степанівні, 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; 

1.131. Шпак Тетяні Степанівні, орієнтовною площею 0,3200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці вул. Козацька, з метою передачі у приватну 
власність; 
1.132. Шпак Тетяні Степанівні, орієнтовною площею 0,4500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Маниківці вул. Садова, з метою передачі у приватну 

власність; 
1.133. Шпаку Сергію Степановичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці вул. Яна Ольшанського, з метою передачі у 
приватну власність; 

1.134. Шпаку Сергію Степановичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Маниківці вул. Козацька, з метою передачі у приватну 

власність; 
1.135. Шпаку Сергію Степановичу, орієнтовною площею 0,9260 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Маниківці вул. Козацька, з метою передачі у приватну 
власність; 

1.136. Сінькевич Марії Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шпичинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.137. Лавренчук Валентині Василівні, 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. Садова,74 з 
метою передачі у приватну власність; 

1.138. Лавренчук Валентині Василівні, орієнтовною площею 0,3700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Загінці вул.Садова з метою передачі у приватну власність; 

1.139. Лисюку Миколі Петровичу, 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; 
1.140. Савольчук Неонілі Леонідівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Красносілка, з метою передачі у приватну власність; 
1.141. Черкаській Ользі Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Марківка, з метою передачі у приватну власність; 
1.142. Хоптяному Андрію Олеговичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 

1.143. Бровко Марії Петрівні, орієнтовною площею 0,5500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 

1.144. Бровко Марії Петрівні, орієнтовною площею 0,4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 



1.145. Лебединській Олені Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 

1.146. Байдацькому Олегу Валерійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Пилипи , з метою передачі у приватну власність; 
1.147. Байдацькому Миколі Валерійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Пилипи , з метою передачі у приватну власність; 
 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки: 
2.1. Пізнюр Людмилі Григорівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях розташованих в межах гідрологічного 
заказника місцевого значення; 
2.2. Пізнюру Володимиру Филимоновичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях розташованих в межах гідрологічного 
заказника місцевого значення; 
2.3. Пізнюру Анатолію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що земельна ділянка знаходиться на земляхрозташованих в межахгідрологічного 
заказника місцевого значення; 
2.4. Кучеруку Миколі Васильовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Мазники з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка знаходиться на землях загального користування комунальної 
власності; 
2.5. Трубіцькій Єві Олексіївні, для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 
тим, що земельна ділянка знаходиться в користуванні інших громадян, та на землях 

загального користування комунальної власності (проїзд); 
2.6. Трубіцькому Михайлу Олексійовичу, із земель сільськогосподарського призначення, 
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Шелехове з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з невідповідністю поданої 
документації(у заяві не вказано орієнтовну площу бажаної земельної ділянки); 

2.7. Сосюку Віталію Анатолійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях загального користування комунальної 
власності; 

2.8. Римарчук Ларисі Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка знаходиться в межах земельної частки паю; 
2.9. Гусак Ганні Геннадіївні, для ведення сільського господарства, жительці с. Теперівка, 

у зв’язку з тим,що у заяві не вказано площу, місце розташування, та цільове призначення 
земельної ділянки, що не відповідає вимогам ч. 6 ст.118 Земельного кодексу України ; 



2.10. Кошмаку Олексію Аррієвичу, для ведення сільського господарства, жителю                        
с. Черешенька, у зв’язку з тим,що у заяві не вказано площу, місце розташування, та 
цільове призначення земельної ділянки що не відповідає вимогам ч. 6 ст.118 Земельного 

кодексу України; 
2.11. Кошмак Галині Іванівні, для ведення сільського господарства, жительці с. 

Черешенька, у зв’язку з тим, що у заяві не вказано бажану площу земельної ділянки, місце 
розташування, та цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає вимогам ч. 6 
ст.118 Земельного кодексу України; 

2.12. Рижій Валентині Петрівні, орієнтовною площею 0.0300 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Деражня вул. Миру 3 
кв.3, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться під 
квартирою та належить співвласникам, жителям будинку; 

2.13. Рижому Руслану Володимировичу, орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що 

розташована за адресою м. Деражня, вул. Миру, у зв’язку з тим, що бажане місце 
розташування земельної ділянки належить до прибудинкової території; 
2.14. Гладкій Любові Дмитрівні - орієнтовною площею 1,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 
користування; 
2.15. Тімофеєвій Світлані Іванівні, 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, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 
користування; 
2.16. Цикрі Надії Олександрівні, 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, у зв’язку з 

невідповідністю поданої документації; 
2.17. Савольчуку Володимиру Леонідовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Красносілка, з метою передачі у приватну власність,у 
зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями 

загального користування; 
2.18. Степановій Катерині Григорівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність,у зв`язку з 
тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з ранішеподаними 

заявами громадян; 
2.19. Телемонюк Марії Юріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Кальня, з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 
тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 

користування; 
2.20. Перепелиці Анатолію Степановичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 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 6821581200:03:009:0020, площею 3,8390 га,у зв’язку з 
невідповідністю поданої документації(дана земельна ділянка не відповідає розміру 
зазначеному у викопіюванні); 



2.21. Перепелиці Петру Степановичу, 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,у зв’язку з 

невідповідністю поданої документації (дана земельна ділянка не відповідає розміру 
зазначеному у викопіюванні); 

2.22. Федчишену Василю Васильовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях житлової та 
громадської забудови; 

2.23. Барабаш Тетяні Григорівні, орієнтовною площею 1,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність,у 

зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях 
водного фонду (заболочені землі); 

2.24. Бондарю Ігорю Сергійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Пилипи з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях що 
відведені під заліснення; 

2.25. Савчуку Сергію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 
користування; 

2.26. Сиваку Михайлу Івановичу, 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, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходитьсяна землях водного 
фонду; 

2.27. Мельничук Олені Євгенівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Кальня, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться в межах земельної 
частки паю; 

2.28. Мельничуку Денису Руслановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Кальня, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться в межах земельної 
частки паю; 

2.29. Максімовій Ганні Юхимівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Волоське, з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 
користування (пасовище); 

2.30. Мендрик Єві Володимирівні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку 

з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях водного 
фонду; 

2.31. Косевичу Олегу Юрійовичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 
адресою м. Деражня, вул. Миру, з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, 



що бажане місце розташування земельної ділянки згідно містобудівної документації 
розташоване на землях промисловості; 
2.32. Мазуренко Ользі Степанівні, орієнтовною площею 1,0964 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за адресою с. Гатна, з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться в користуванні інших 
громадян; 
2.33. Бойко Валерію Валерійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Розсохи з метою передачі у приватну власність,у зв`язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки передбачено під заліснення; 
2.34. Бойко Анні Вадимівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Розсохи з метою передачі у приватну власність,у зв`язку з 
тим, що бажане місце розташування земельної ділянки передбачено під заліснення.  

2.35. Басюку Дмитру Валерійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Розсохи, з метою передачі у приватну власність у зв`язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки передбачено під заліснення.  
 

2.36. Назар Наталії Леонідівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що розташована за межами с. Розсохи, з метою передачі у приватну власністьу зв`язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки передбачено під заліснення.; 
 

3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення в розмірі земельних часток (паїв) із 
земельної ділянки з кадастровим номером 6821587000:02:021:0004 площею 15,3344 га  з 

метою передачі у власність для ведення фермерського господарства членам фермерського 
господарства «Алла»: 

3.1. Мамчур Мирославу Олександровичу; 
3.2. Швець Аллі Олексіївні; 
3.3.Мамчур Олені Леонідівні; 

3.4. Суровій Валентині Петрівні; 
3.5. Суровій Оксані Олексіївні; 

3.6.Адамову Владиславу Володимировичу. 
 
 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  


