
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять третя сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2021 року                 Деражня                                                    № 17 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок, в тому числі зі зміною виду використання  

та передача у власність земельних ділянок, постійне користування 

 

 

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

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

України,  розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Патрак Ніні Семенівні - площею 0,1093 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0422 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Поповичук Тетяні Миколаївні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589800:01:009:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1455 га з кадастровим номером 6821589800:01:007:0032 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.3. Дехтяр Олені Іванівні - площею 0,2200 га з кадастровим номером 

6821587800:01:008:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1908 га з кадастровим номером 6821587800:04:021:0047 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0031 в межах 

основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.4. Стащуку Михайлу Григоровичу - площею 0,4372 га з кадастровим номером 

6821580800:04:027:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

особистого селянського господарства; 



1.5. Фурман Галині Пилипівні - площею 0,3200 га з кадастровим номером 

6821587800:04:021:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.6. Мачковському Сергію Петровичу - площею 0,7481 га з кадастровим 

номером 6821580800:04:013:0002 в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земельних ділянок запасу, з метою передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.7. Камінській Ользі Йосипівні - площею 0,3700 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0119 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,6646 га з кадастровим номером 6821589600:01:004:0163 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.9. Сухорабі Олені Іванівні - площею 0,4069 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0120 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.10. Докалюку Володимиру Івановичу - площею 0,4810 га з кадастровим 

номером 6821581200:03:006:0013 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.11. Гончаруку Івану Михайловичу - площею 0,1163 га з кадастровим номером 

6821589200:07:002:0075 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,0837 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0070 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.12. Березюку Анатолію Володимировичу - площею 0,2785 га з кадастровим 

номером 6821581200:03:013:0028 в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земельних ділянок запасу, з метою передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.13. Свистун Олені Фоківні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:011:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.14. Йолтухівському Андрію Михайловичу - площею 0,7462 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0161 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.15. Терещук Аллі Борисівні - площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821581200:01:002:0103 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 

1.16. Стоян Світлані Олександрівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:060:0038 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Чубатій Галині Михайлівні - площею 1,9710 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0010 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

особистого селянського господарства; 

1.18. Маркітану Максиму Володимировичу - площею 1,9710 га з кадастровим 

номером 6821582800:02:022:0011 в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земельних ділянок запасу, з метою передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства; 



1.19. Маркітан Оксані Іванівні - площею 1,9710 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0012 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

особистого селянського господарства; 

1.20. Нащубській Наталії Іванівні - площею 1,9710 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

особистого селянського господарства; 

1.21. Нащубській Уляні Володимирівні - площею 1,9710 га з кадастровим 

номером 6821582800:02:022:0009 в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земельних ділянок запасу, з метою передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.22. Римбалюк Євгенії Ананіївні - площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0087 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.23. Вармінському Юрію Едуардовичу - площею 0,0520 га з кадастровим 

номером 6821510100:01:007:0096 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 

1.24. Назар Наталії Леонідівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:036:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

особистого селянського господарства; 

1.25. Басюку Дмитру Валерійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:036:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

особистого селянського господарства; 

1.26. Біляк Тамарі Дмитрівні - площею 1,9716 га з кадастровим номером 

6821581200:03:063:0007 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.27. Біляку Василю Ігнатовичу - площею 1,9716 га з кадастровим номером 

6821581200:03:063:0006 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з 

метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.28. Йолтухівському Михайлу Антоновичу  - площею 0,7231 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0165 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821589600:01:004:0164 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1400 га з кадастровим номером 6821589600:01:004:0162 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.29. Бурій Ніні Денисівні - площею 0,7800 га з кадастровим номером 

6821583600:03:021:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 1,1469 га з кадастровим номером 6821583600:03:021:0010 в межах 

основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земельних ділянок 

запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.30. Савчуку Андрію Васильовичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:021:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821583600:02:001:0064 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821583600:03:021:0013 в межах 

основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земельних ділянок 

запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.31. Дмитришену Богдану Анатолійовичу - площею 0,0909 га з кадастровим 

номером 6821510100:04:003:0069 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з 

метою передачі у власність (присадибна ділянка); 

1.32. Щесняку Богдану Йосиповичу - площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821587400:01:009:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587400:01:006:0251 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3942 га з кадастровим номером 6821587400:01:009:0040 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.33. Свириді Інні Анатоліївні - площею 0,2187 га з кадастровим номером 

6821581600:01:009:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.34. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Михайлівського храму с. 

Іванківці Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної 

церкви» площею 0,1762 газ кадастровим номером 6821580800:02:002:0031 із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій, з метою передачі у постійне користування; 

 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельних ділянок: 

2.1.  площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0031 в межах 

основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 

селянського господарства; 

2.2. площею 1,9716 га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0007 в межах 

основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 

селянського господарства; 

2.3. площею 1,9716 га з кадастровим номером 6821581200:03:063:0006 в межах 

основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого 

селянського господарства 

 

3. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

3.1 Патрак Ніні Семенівні - площею 0,1093 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0422 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.2 Поповичук Тетяні Миколаївні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589800:01:009:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1455 га з кадастровим номером 6821589800:01:007:0032 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



3.3 Дехтяр Олені Іванівні - площею 0,2200 га з кадастровим номером 

6821587800:01:008:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1908 га з кадастровим номером 6821587800:04:021:0047 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0031 із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 

3.4 Стащуку Михайлу Григоровичу - площею 0,4372 га з кадастровим номером 

6821580800:04:027:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.5 Фурман Галині Пилипівні - площею 0,3200 га з кадастровим номером 

6821587800:04:021:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.6 Мачковському Сергію Петровичу - площею 0,7481 га з кадастровим 

номером 6821580800:04:013:0002 із  земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.7 Камінській Ользі Йосипівні - площею 0,3700 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0119 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,6646 га з кадастровим номером 6821589600:01:004:0163 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.8 Василенку Дмитру Миколайовичу - площею 0,0033 га з кадастровим 

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

будівництва індивідуальних гаражів; 

3.9 Сухорабі Олені Іванівні - площею 0,4069 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0120 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.10 Докалюку Володимиру Івановичу - площею 0,4810 га з кадастровим 

номером 6821581200:03:006:0013 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.11 Гончаруку Івану Михайловичу - площею 0,1163 га з кадастровим номером 

6821589200:07:002:0075 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

- площею 0,0837 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0070 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.12 Березюку Анатолію Володимировичу - площею 0,2785 га з кадастровим 

номером 6821581200:03:013:0028 із земель сільськогосподарського для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.13 Свистун Олені Фоківні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:011:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.14 Йолтухівському Андрію Михайловичу - площею 0,7462 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0161 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.15 Терещук Аллі Борисівні - площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821581200:01:002:0103 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

3.16 Стоян Світлані Олександрівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:060:0038 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.17 Чубатій Галині Михайлівні - площею 1,9710 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.18 Маркітану Максиму Володимировичу - площею 1,9710 га з кадастровим 

номером 6821582800:02:022:0011 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.19 Маркітан Оксані Іванівні - площею 1,9710 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.20 Нащубській Наталії Іванівні - площею 1,9710 га з кадастровим номером 

6821582800:02:022:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.21 Нащубській Уляні Володимирівні - площею 1,9710 га з кадастровим 

номером 6821582800:02:022:0009із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.22 Римбалюк Євгенії Ананіївні - площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0087 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.23 Вармінському Юрію Едуардовичу - площею 0,0520 га з кадастровим 

номером 6821510100:01:007:0096 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

3.24 Назар Наталії Леонідівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:036:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.25 Басюку Дмитру Валерійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:036:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.26 Біляк Тамарі Дмитрівні - площею 1,9716 га з кадастровим номером 

6821581200:03:063:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.27 Біляку Василю Ігнатовичу - площею 1,9716 га з кадастровим номером 

6821581200:03:063:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.28 Йолтухівському Михайлу Антоновичу  - площею 0,7231 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0165 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821589600:01:004:0164 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1400 га з кадастровим номером 6821589600:01:004:0162 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.29 Бурій Ніні Денисівні - площею 0,7800 га з кадастровим номером 

6821583600:03:021:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 1,1469 га з кадастровим номером 6821583600:03:021:0010 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.30 Савчуку Андрію Васильовичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:021:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821583600:02:001:0064 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821583600:03:021:0013 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



3.31 Дмитришену Богдану Анатолійовичу - площею 0,0909 га з кадастровим 

номером 6821510100:04:003:0069 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з 

метою передачі у власність (присадибна ділянка); 

3.32 Щесняку Богдану Йосиповичу - площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821587400:01:009:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587400:01:006:0251 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,3942 га з кадастровим номером 6821587400:01:009:0040 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.33 Свириді Інні Анатоліївні - площею 0,2187 га з кадастровим номером 

6821581600:01:009:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

4. Передати у постійне користування земельну ділянкурелігійній організації 

«Релігійна громада Свято-Михайлівського храму с. Іванківці Деражнянського району 

Хмельницької єпархії Української Православної церкви» площею 0,1762 газ кадастровим 

номером 6821580800:02:002:0031 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. 

 

5.  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 
 


