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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                   п’ятдесят третя сесія  
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

12 лютого 2019 року                        м. Деражня                                       № 14 

   Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та безоплатну 

приватизацію земельних ділянок громадянами 

        На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
розроблені ПП «Терра ІЗОП», ПП «Єкзакт», ФОП Щесняк С.А., ПП «Абрис» та ТОВ 
«Ренесанс-Груп», висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. площею 0,0937 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0049 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Равлюку Андрію Ігоровичу. 
1.2. площею 0,0998 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0050 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Сироїд Олені Олександрівні. 
1.3. площею 0,0934 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0051 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Шелест Ользі Володимирівні. 
1.4. площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0052 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Коваль Катерині Григорівні. 
1.5. площею 0,0924 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0047 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Нікіфорову Денису 
Сергійовичу. 
1.6. площею 0,0938 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0053 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Єрмакову Олександру 
Сергійовичу. 
1.7. площею 0,0998 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0048 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Ясинській Галині Василівні. 
1.8. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0063 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Гончаруку 
Юрію Олександровичу. 
1.9. площею 0,0711 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0102 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність 
Стемблівському Дмитру Анатолійовичу. 
1.10. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0142 по вул. Київська, 1 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0600 га з кадастровим номером 
6821510100:01:001:0136 по вул. Київська, 1 в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Івановському Олександру Борисовичу. 
1.11. площею 0,0258 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0359 по вул. Б. Олійника, 
43/1 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Романовій Раїсі Андріївні. 
1.12. площею 0,0980 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0274 по вул. Стрілецького, 
11 а в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Макогону В’ячеславу Віталійовичу. 
1.13. площею 0,0040 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0357 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Мандибурі Юрію Васильовичу. 
1.14. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0141 по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Беднарській Оксані Анатоліївні. 
1.15. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0050 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Хмільовському Олександру Петровичу. 
1.16. площею 0,0015 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0714 по вул. Майдан 
Привокзальний в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Максімовій Інні Вікторівні. 
1.17. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0356 по вул. Дорошенка в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Акуленко Максиму Олександровичу. 
2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 



2.1. Равлюку Андрію Ігоровичу площею 0,0937 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0049 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.2. Сироїд Олені Олександрівні площею 0,0998 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0050 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.3. Шелест Ользі Володимирівні площею 0,0934 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0051 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.4. Коваль Катерині Григорівні площею 0,0871 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0052 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.5. Нікіфорову Денису Сергійовичу площею 0,0924 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0047 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.6. Єрмакову Олександру Сергійовичу площею 0,0938 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0053 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.7. Ясинській Галині Василівні площею 0,0998 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0048 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.8. Гончаруку Юрію Олександровичу площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0063 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.9. Стемблівському Дмитру Анатолійовичу площею 0,0711 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0102 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.10. Івановському Олександру Борисовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:001:0142 по вул. Київська, 1 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0600 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0136 по вул. Київська, 
1 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 
2.11. Романовій Раїсі Андріївні площею 0,0258 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0359 по вул. Б. Олійника, 43/1 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.12. Макогону В’ячеславу Віталійовичу площею 0,0980 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0274 по вул. Стрілецького, 11 а в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 



2.13. Мандибурі Юрію Васильовичу площею 0,0040 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0357 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.14. Беднарській Оксані Анатоліївні площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0141 по вул. І. Гейсуна в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.15. Хмільовському Олександру Петровичу площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0050 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.16. Максімовій Інні Вікторівні площею 0,0015 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0714 по вул. Майдан Привокзальний в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.17. Акуленко Максиму Олександровичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0356 по вул. Дорошенка в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В. А. та 
постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Романів В. І.). 

Міський голова                                                                                Ковпак А. М. 


