
    Проект 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьма сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 
__ квітня 2021 року                                  м. Деражня                              № ____  
 
   Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок, в тому  
числі із зміною виду використання, 
передача у власність земельних ділянок 
 
   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 «Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП Смульський В. А., ПП«Діоріт плюс 1», 
ПП «Абрис», ФОП Музика М. В., ФОП Котік О. Л., ФОП  Косінський Я. Б., 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. Пекній Руслані Миколаївні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821589200:02:005:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.2. Пекному Олександру Леонідовичу, площею 0,1972 га з кадастровим номером 
6821589200:02:004:0177 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.3. Довганю Віктору Григоровичу, площею 0,4200 га з кадастровим номером 
6821581200:01:001:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.4. Березюку Валерію Григоровичу, площею 0,5600 га з кадастровим номером 
6821581200:01:014:0123 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.5. Альгіну В’ячеславу Олександровичу - площею 1,2500 га з кадастровим номером 
6821581600:01:002:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
-   площею 0,7500 га з кадастровим номером 6821581600:01:002:0015 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.6. Благодєльському Віктору Валентиновичу -площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:003:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.7. Бородій Жанні Петрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:032:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.8. Бородію Володимиру Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:032:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.9. Качуринець Станіславі Вікторівні, площею 0,2258 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0380 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.10. Вільчику Олександру Миколайовичу, площею 1,9000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:006:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.11. Солтис Олександрі Юріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.12. Солтису Дмитру Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.13. Слісаренко Юлії Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0055 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.14. Швець Ганні Нестерівні, площею 1,6000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:049:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.15. Вікентьєву Володимиру Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:009:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.16. Кирилюк Ользі Петрівні, площею 0,2600 га з кадастровим номером 
6821584000:01:003:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.17. Демчишиній Надії Володимирівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821584800:01:004:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.18. Безсмертному Олегу Петровичу, площею 0,3500 га з кадастровим номером 
6821585200:02:011:0083 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.19. Райченко Марії Мартинівні - площею 0,2754 га з кадастровим номером 
6821586000:01:005:0190 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
-  площею 0,1792 га з кадастровим номером 6821586000:01:003:0006 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.20. Стадніку Михайлу Филимоновичу - площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821586000:01:009:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
-   площею 1,1800 га з кадастровим номером 6821586000:02:036:0116 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.21. Суліній Анастасії Ігорівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:01:001:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.22. Мендрик Ганні Арсенівні, площею 0,2200 га з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0057 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.23. Кльорику Івану Степановичу, площею 0,1618 га з кадастровим номером 
6821587800:04:002:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.24. Войтюк Марії Степанівні, площею 0,0767 га з кадастровим номером 
6821587800:01:002:0055 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.25. Березюку Андрію Миколайовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:003:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.26. Масловському Ігорю Івановичу, площею 1,3000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:004:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.27. Навроцькому Віталію Васильовичу - площею 0,3100 га з кадастровим номером 
6821588800:04:004:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,8000 га з кадастровим номером 6821588800:04:004:0009 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,1957 га з кадастровим номером 6821588800:02:008:0029 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.28. Смульському Володимиру Анатолійовичу - площею 1,75 га з кадастровим номером 
6821588800:04:001:0087 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.29. Батовській Оксані Анатоліївні - площею 0,1506 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.30. Бабюк Ірині Станіславівні - площею 0,1698 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.31. Остапчуку Андрію Івановичу - площею 0,2009 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.32. Статкевич Олені Миколаївні - площею 0,2285 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.33. Пекній Ларисі Вікторівні - площею 0,2439 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.34. Князюку Сергію Григоровичу - площею 0,4074 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0023 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.35. Мальованому Анатолію Євгеновичу - площею 0,2643 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.36. Мазуру Дмитру Вікторовичу - площею 0,9133 га з кадастровим номером 
6821589200:03:002:0093 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.37. Беднарському Костянтину В’ячеславовичу - площею 0,4400 га з кадастровим 
номером 6821588600:01:004:0003 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.38. Гнатюк Валентині Володимирівні - площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821588800:01:015:0113 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.39. Кушніру Юрію Сергійовичу - площею 1,2000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:020:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.40. Чорному Володимиру Дмитровичу - площею 0,3000 га з кадастровим номером 
6821588800:01:001:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;                                        - 
площею 0,0674 га з кадастровим номером 6821588800:04:058:0003 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,1979 га з кадастровим номером 6821588800:04:058:0003  із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.41. Леськовій Ользі Степанівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:04:043:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;                                         
1.42. Князюк Тетяні Сергіївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:06:024:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.43. Підганюк Анастасії Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:043:0166 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.44. Батовському Валерію Анатолійовичу, площею 0,6401 га з кадастровим номером 
6821589200:06:023:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.45. Бондару Михайлу Володимировичу, - площею 0,2416 га з кадастровим номером 
6821589200:01:006:0169 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність         
- площею 0,4300 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0127 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,9500 га з кадастровим номером 6821589200:04:042:0121 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.46. Яворській Юлії Григорівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:06:023:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;                                        
1.47. Думанській Людмилі Казимирівні - площею 0,3176 га з кадастровим номером 
6821589800:01:003:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;            
- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821589800:01:006:0027 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821589800:01:006:0028 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 



1.48. Ковальчуку Віктору Степановичу - площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821589800:01:006:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;    
1.49. Багрію Юрію Володимировичу - площею 0,7392 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;   
1.50.  Кримінській Єві Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:034:0170 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.51. Наконечному Вадиму Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:055:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.52. Князюк Тамарі Пилипівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0154 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність;   
1.53. Панченко Світлані Валентинівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0014 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність;   
1.54. Підлюдному Сергію Григоровичу, площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:012:0099 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;   
1.55. Урбанській Емілії Антонівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:010:0046 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;   
1.56. Пікас Олені Анатоліївні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0407 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0404 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.57. Янику Ігорю Григоровичу, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1051 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,1574 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1056 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.58. Свідерській Інні Василівні, площею 0,1091 га з кадастровим номером 
6821555700:01:003:0184 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;   
1.59. Мазуру Дмитру Вікторовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:03:002:0096 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;   
1.60. Дола Ларисі Іванівні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0811 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність;   



1.61. Гжегожевському Руслану Владиславовичу, площею 0,0016 га із кадастровим 
номером 6821510100:03:006:0740 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність;   
1.62. Давиденко Ользі Леонідівні, площею 0,0034 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0812 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.63. Ніженському Олександру Віталійовичу , площею 0,0015 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0813 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.64. Лештабезі Володимиру Миколайовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0017 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність; 
1.65. Квасюк Галині Іванівні, площею 0,4449 га з кадастровим номером 
6821589800:02:002:0029 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність; 
1.66. Смульському Олександру Анатолійовичу , площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:004:0002 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність; 
1.67. Стрільцю Сергію Івановичу, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821589800:02:002:0032 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність; 
1.68. Дубан Любові Василівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:034:0013 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
1.69. Беринді Роману Васильовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:034:0011 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
1.70. Журу Федору Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:020:0047 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
1.71. Лисому Денису Васильовичу, площею 0,9145 га з кадастровим номером 
6821587800:04:020:0016 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
1.72. Рибаку Віктору Миколайовичу: -площею 0,6000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:020:0034 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
-  площею 0,0824 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0041 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,1750 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0035 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,1600 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0036 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.73. Поджигайлу Сергію Анатолійовичу площею 0,9568 га з кадастровим номером 
6821589200:06:027:0151 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
1.74. Вергелюку Віталію Михайловичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0371 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення; 
1.75. Волконогову Олександру Вікторовичу площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0293 із земель житлової та громадської забудови для будівництва  



індивідуальних гаражів, із зміною виду цільового призначення у  землі житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд;   
 
2. Змінити вид цільового призначення земельних ділянок в межах основної  категорії земель 
за основним цільовим призначенням - землі сільськогосподарського призначення: 
 
2.1. площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821583600:03:034:0013 із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 
селянського господарства; 
2.2. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821583600:03:034:0011 із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 
селянського господарства; 
2.3. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0047 із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 
селянського господарства; 
2.4. площею 0,9145 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0016 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність; 
2.5. площею 0,6000 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0034  із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 
селянського господарства; 
2.6. площею 0,9568 га з кадастровим номером 6821589200:06:027:0151 із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 
селянського господарства; 
 
 
3. Змінити цільове призначення земельної ділянки: 
 
- площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:013:0371 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, у 
землі житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд; 
 
 

4. Змінити вид цільового призначення земельної ділянки: 
 

- площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0293 із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, землі житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд;   
  
 

5.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
 

5.1. Пекній Руслані Миколаївні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821589200:02:005:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
 
 
 



5.2. Пекному Олександру Леонідовичу, площею 0,1972 га з кадастровим номером 
6821589200:02:004:0177 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.3. Довганю Віктору Григоровичу, площею 0,4200 га з кадастровим номером 
6821581200:01:001:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.4. Березюку Валерію Григоровичу, площею 0,5600 га з кадастровим номером 
6821581200:01:014:0123 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.5. Альгіну В’ячеславу Олександровичу -площею 1,2500 га з кадастровим номером 
6821581600:01:002:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
-   площею 0,7500 га з кадастровим номером 6821581600:01:002:0015 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
5.6. Благодєльському Віктору Валентиновичу -площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:003:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.7. Бородій Жанні Петрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:032:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
5.8. Бородію Володимиру Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:032:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
5.9. Качуринець Станіславі Вікторівні, площею 0,2258 га з кадастровим номером 
6821581200:03:012:0380 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
5.10. Вільчику Олександру Миколайовичу, площею 1,9000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:006:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.11. Солтис Олександрі Юріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.12. Солтису Дмитру Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.13. Слісаренко Юлії Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0055 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.14. Швець Ганні Нестерівні, площею 1,6000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:049:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.15. Вікентьєву Володимиру Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:009:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
5.16. Кирилюк Ользі Петрівні, площею 0,2600 га з кадастровим номером 
6821584000:01:003:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.17. Демчишиній Надії Володимирівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821584800:01:004:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.18. Безсмертному Олегу Петровичу, площею 0,3500 га з кадастровим номером 
6821585200:02:011:0083 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



5.19. Райченко Марії Мартинівні - площею 0,2754 га з кадастровим номером 
6821586000:01:005:0190 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
-  площею 0,1792 га з кадастровим номером 6821586000:01:003:0006 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.20. Стадніку Михайлу Филимоновичу - площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821586000:01:009:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
-   площею 1,1800 га з кадастровим номером 6821586000:02:036:0116 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.21. Суліній Анастасії Ігорівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:01:001:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.22. Мендрик Ганні Арсенівні, площею 0,2200 га з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0057 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.23. Кльорику Івану Степановичу, площею 0,1618 га з кадастровим номером 
6821587800:04:002:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.24. Войтюк Марії Степанівні, площею 0,0767 га з кадастровим номером 
6821587800:01:002:0055 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.25. Березюку Андрію Миколайовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:003:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.26. Масловському Ігорю Івановичу, площею 1,3000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:004:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.27. Навроцькому Віталію Васильовичу - площею 0,3100 га з кадастровим номером 
6821588800:04:004:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,8000 га з кадастровим номером 6821588800:04:004:0009 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,1957 га з кадастровим номером 6821588800:02:008:0029 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.28. Смульському Володимиру Анатолійовичу - площею 1,75 га з кадастровим номером 
6821588800:04:001:0087 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.29. Батовській Оксані Анатоліївні - площею 0,1506 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.30. Бабюк Ірині Станіславівні - площею 0,1698 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.31. Остапчуку Андрію Івановичу - площею 0,2009 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.32. Статкевич Олені Миколаївні - площею 0,2285 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.33. Пекній Ларисі Вікторівні - площею 0,2439 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



5.34. Князюку Сергію Григоровичу - площею 0,4074 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0023 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.35. Мальованому Анатолію Євгеновичу - площею 0,2643 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.36. Мазуру Дмитру Вікторовичу - площею 0,9133 га з кадастровим номером 
6821589200:03:002:0093 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.37. Беднарському Костянтину В’ячеславовичу - площею 0,4400 га з кадастровим 
номером 6821588600:01:004:0003 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства; 
5.38. Гнатюк Валентині Володимирівні - площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821588800:01:015:0113 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.39. Кушніру Юрію Сергійовичу - площею 1,2000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:020:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.40. Чорному Володимиру Дмитровичу - площею 0,3000 га з кадастровим номером 
6821588800:01:001:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;   
- площею 0,0674 га з кадастровим номером 6821588800:04:058:0003 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,1979 га з кадастровим номером 6821588800:04:058:0003 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.41. Леськовій Ользі Степанівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:04:043:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;                                         
5.42. Князюк Тетяні Сергіївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:06:024:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.43. Підганюк Анастасії Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:043:0166 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.44. Батовському Валерію Анатолійовичу, площею 0,6401 га з кадастровим номером 
6821589200:06:023:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.45. Бондару Михайлу Володимировичу, - площею 0,2416 га з кадастровим номером 
6821589200:01:006:0169 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;         
- площею 0,4300 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0127 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,9500 га з кадастровим номером 6821589200:04:042:0121 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.46. Яворській Юлії Григорівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:06:023:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;                                        
5.47. Думанській Людмилі Казимирівні - площею 0,3176 га з кадастровим номером 
6821589800:01:003:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;                        
- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821589800:01:006:0027 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821589800:01:006:0028 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.48. Ковальчуку Віктору Степановичу - площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821589800:01:006:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;    
5.49. Багрію Юрію Володимировичу - площею 0,7392 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
5.50. Кримінській Єві Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:034:0170 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;   
5.51. Наконечному Вадиму Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:055:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
5.52. Князюк Тамарі Пилипівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0154 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва;   
5.53. Панченко Світлані Валентинівні , площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0014 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва;   
5.54. Підлюдному Сергію Григоровичу , площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:012:0099 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;   
5.55. Урбанській Емілії Антонівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:010:0046 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;   
5.56. Пікас Олені Анатоліївні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0407 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0404 в с. Зяньківці, вул. 
Центральна, 58 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність 
5.57. Янику Ігорю Григоровичу, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1051 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,1574 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1056 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.58. Свідерській Інні Василівні, площею 0,1091 га з кадастровим номером 
6821555700:01:003:0184 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;   
5.59. Мазуру Дмитру Вікторовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:03:002:0096 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;   
5.60. Дола Ларисі Іванівні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0811 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів;   
5.61. Гжегожевському Руслану Владиславовичу, площею 0,0016 га із кадастровим 
номером 6821510100:03:006:0740 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуальних гаражів;   
5.62. Давиденко Ользі Леонідівні, площею 0,0034 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0812 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 



5.63. Ніженському Олександру Віталійовичу , площею 0,0015 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0813 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
5.64. Лештабега Володимиру Миколайовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.65. Квасюк Галині Іванівні, площею 0,4449 га з кадастровим номером 
6821589800:02:002:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.66. Смульському Олександру Анатолійовичу , площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:004:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.67. Стрільцю Сергію Івановичу, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821589800:02:002:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.68. Дубан Любові Василівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:034:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.69. Беринді Роману Васильовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:034:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.70. Журу Федору Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:020:0047 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення особистого селянського господарства; 
5.71. Лисому Денису Васильовичу, площею 0,9145 га з кадастровим номером 
6821587800:04:020:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
5.72. Рибаку Віктору Миколайовичу: - площею 0,6000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:020:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
-  площею 0,0824 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0041 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,1750 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0035 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,1600 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0036 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
5.73. Поджигайлу Сергію Анатолійовичу площею 0,9568 га з кадастровим номером 
6821589200:06:027:0151 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 

 
6  Відмовити у затвердженні проектів землеустрою, та передачі у власність: 

6.1. Білоус Тетяні Миколаївні, - площею 1,3427 га з кадастровим номером 
6821584000:04:099:0031 за межами с. Кальня із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку із розташованих на даних 
землях земельних часток (паїв) згідно проекту розпаювання земель; - площею 0,4791 га з 
кадастровим номером 6821584000:04:014:0022 за межами с. Кальня із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, у 
зв’язку із розташованих на даних землях земельних часток (паїв) згідно проекту 
розпаювання земель. 
6.2. Динисюк Олександрі Сергіївні, площею 0,5812 га з кадастровим номером 
6821587800:05:013:0275, площею 1,3205 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0277 
із земель сільськогосподарського призначення земель для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, із зміною виду цільового призначення у землі для 



ведення особистого селянського господарства у зв’язку із розбіжностями у поданих 
документах, а саме: на затвердження подано проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, а у витягах з Державного земельного кадастру про земельну ділянку -  
технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.  
6.3. Кривій Ларисі Леонідівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:04:043:00040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що дані землі відносяться до земель 
державної власності, що не належать до розпорядження Деражнянською міською радою. 
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук 
та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр Молочнюк). 
 
 
Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
 


