
 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок сьома сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
    жовтня 2018 року                        м. Деражня                                          №    
  
 
   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», ФОП Щесняк С.А. та ПП «Абрис», 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 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0042 в м. Деражня із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Середюку Віталію 
Васильовичу. 
1.2. площею 0,0910 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0040 в м. Деражня із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Береговому Андрію Олеговичу. 
1.3. площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0043 в м. Деражня із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Капранчуку Олександру 
Валентиновичу. 
1.4. площею 0,0908 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0041 в м. Деражня із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Загородному Олександру 
Васильовичу. 
1.5. площею 0,0789 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0046 в районі Трояни  
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Чемес Наталії 
Дмитрівні. 



1.6. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0097 в районі Трояни  
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Пращеруку 
Юрію Степановичу. 
1.7. площею 0,0616 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0095 в районі Трояни  
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Сухіну 
Віктору Григоровичу. 
1.8. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0060 по вул. В. Соломчука в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Петрову Віталію Олександровичу. 
1.9. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0352 по вул. Дорошенка в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Бабосюк Галині Миколаївні. 
1.10. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0351 по вул. Дорошенка в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Ніколайчуку Михайлу Михайловичу. 
1.11. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0353 по вул. Дорошенка в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Ткачу В’ячеславу Цезаровичу . 
1.12. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0350 по вул. Дорошенка в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Кучерук Ліні Василівні. 
1.13. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0354 по вул. Дорошенка в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Домінас Володимиру Анатолійовичу. 
1.14. площею 0,0040 га з кадастровим номером 6821510100:02:005:0063 по вул. 
Проскурівська, 7Б бокс 21 в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуального гаража з метою передачі у власність Корунець Віктору 
Андрійовичу. 
1.15. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:015:0023 по вул. П. 
Чубинського в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Важельському Миколі Анатолійовичу. 
1.16. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0710 по вул. І. Франка, 75 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:006:0709 по вул. І. Франка, 75 в м. Деражня із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Йолтухівській Валентині Анатоліївні. 
2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Середюку Віталію Васильовичу площею 0,0871 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0042 в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.2. Береговому Андрію Олеговичу площею 0,0910 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0040 в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



2.3. Капранчуку Олександру Валентиновичу площею 0,0871 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0043 в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.4. Загородному Олександру Васильовичу площею 0,0908 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0041 в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.5. Чемес Наталії Дмитрівні площею 0,0789 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0046 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.6. Пращеруку Юрію Степановичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0097 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.7. Сухіну Віктору Григоровичу площею 0,0616 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0095 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.8. Петрову Віталію Олександровичу площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0060 по вул. В. Соломчука в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.9. Бабосюк Галині Миколаївні площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0352 по вул. Дорошенка в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.10. Ніколайчуку Михайлу Михайловичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0351 по вул. Дорошенка в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.11. Ткачу В’ячеславу Цезаровичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0353 по вул. Дорошенка в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.12. Кучерук Ліні Василівні площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0350 по вул. Дорошенка в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.13. Домінас Володимиру Анатолійовичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0354 по вул. Дорошенка в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.14. Корунець Віктору Андрійовичу площею 0,0040 га з кадастровим номером 
6821510100:02:005:0063 по вул. Проскурівська, 7Б бокс 21 в м. Деражня із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.15. Важельському Миколі Анатолійовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:015:0023 по вул. П. Чубинського в м. Деражня із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
2.16. Йолтухівській Валентині Анатоліївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0710 по вул. І. Франка, 75 в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0709 по вул. І. 
Франка, 75 в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 



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                                                                               А.М. Ковпак 
	

 


