
 

                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять третя сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2021 року                          Деражня                                                № 19 
 

Про  надання дозволу на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
 

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

Україні», відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 121 Земельного кодексу України,   

розглянувши клопотання громадян, рекомендації 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. Жмурик Ользі Анатоліївні, 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; 

1.2. Прилюк Раїсі Броніславівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.3. Прилюк Лесі Валеріївні, 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. Божиківці, з метою 

передачі у приватну власність; 

1.4. Олійник Галині Василівні, 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; 

1.5. Олійник Галині Василівні, орієнтовною площею 0,3900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.6. Городецькій Ілоні Ярославівні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.7. Гребінській Ользі Йосипівні, орієнтовною площею 1,1878 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.8. Мондрому Володимиру Петровичу, площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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



1.9. Деді Людмилі Олександрівні, площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.10. Дубан Любові Василівні, площею 0,6200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.11. Шедловській Людмилі Юріївні, площею 0,3400 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.12. Юхимишиній Людмилі Олександрівні, 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; 

1.13. Колодій Тетяні Олександрівні, 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; 

1.14. Горбаченко Ларисі Олексіївні, площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.15. Янківській Ларисі Федорівні, площею 0,3300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.16. Солтус Маріанні Іванівні, 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; 

1.17. Солтус Маріанні Іванівні, площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.18. Солтус Маріанні Іванівні, площею 0,0800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.19. Наталюку Володимиру Васильовичу, площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.20. Наталюку Володимиру Васильовичу, орієнтовною площею 0,4600 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 6821580800:04:035:0058, площею 18,1199 га; 

1.21. Галузінській Ользі Іванівні, площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.22. Галузінській Ользі Іванівні, площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.23. Галузінській Ользі Іванівні, площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.24. Житомірській Валентині Броніславівні, площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.25. Житомірській Валентині Броніславівні, площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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



1.26. Чемесу Денису Богдановичу, 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 Пізнюру Анатолію Володимировичу, площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

земельної ділянки знаходиться на землях водного фонду; 

 2.2 Пізнюр Людмилі Григорівні, 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 бажане 

місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях водного фонду; 

 2.3 Пізнюру Володимиру Филимоновичу, 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 бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях водного 

фонду; 

 2.4Трубіцькому Василю Івановичу, 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 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка знаходиться на землях загального користування 

комунальної власності; 

2.5   Теклюк Інні Миколаївні, площею 0,4405 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність , у зв’язку з тим, що бажане 

місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях житлової та громадської 

забудови; 

2.6.Лукіянишину Володимиру Анатолійовичу, площею 1,0036 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 на землях житлової та 

громадської забудови; 

 

 3. 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 


