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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

чотирнадцята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
         липня 2021 р.                           Деражня                                       № __ 
                                                                                   
 
   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, ст. 122, ст.124  Земельного кодексу України, 
ст. 22, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання громадян, висновок 
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. Шикирявій Станіславі Яківні, орієнтовною площею 0.3600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.2. Шикирявій Станіславі Яківні, орієнтовною площею 0.1100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.3. Ящук Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею 1,1394 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 
1.4. Ящук Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею 0,3901 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 
1.5. Матвієнку Сергію Павловичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 
1.6. Наконечному Михайлу Карловичу, орієнтовною площею 0.155 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 
1.7. Топоровській Ромальді Антонівні, орієнтовною площею 0.075 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 
1.8. Ліхоші Олександру Володимировичу, орієнтовною площею 0.40 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   за межами с. Яськівці з метою передачі у приватну власність; 



1.9. Балаболіній Марії Йосипівні, орієнтовною площею 0,20 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Коржівці, вул. Миру,12 з метою передачі у приватну власність; 
1.10. Балаболіній Марії Йосипівні, орієнтовною площею 0,33 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Коржівці, з метою передачі у приватну власність; 
1.11. Довбиш Ользі Олексіївні, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами   с. Шпичинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.12. Довбиш Ользі Олексіївні, орієнтовною площею 0,4411 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Шпичинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.13. Довбиш Ользі Олексіївні, орієнтовною площею 0,0979 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Шпичинці, з метою передачі у приватну власність; 
1.14. Медвідь Альоні Михайлівні, орієнтовною площею 1,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 
1.15. Камінській Ользі Йосипівні, орієнтовною площею 0,67 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Явтухи, з метою передачі у приватну власність; 
1.16. Камінській Ользі Йосипівні, орієнтовною площею 0,37 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Явтухи, з метою передачі у приватну власність; 
1.17. Кіракосян Маріеті Артаківна, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Новосілка, з метою передачі у приватну власність; 
1.18. Кіракосян Маріеті Артаківна, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Новосілка, з метою передачі у приватну власність; 
1.19. Ковальчук Надії Петрівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою  с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 
1.20. Горбаченко Ларисі Олексіївні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою  с. Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 
1.21. Житомірській Валентині Броніславівні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою  с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність; 
1.22. Обух Ірині Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами  с. 
Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 
1.23. Підгорцю Дмитру Аркадійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с.Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 
1.24. Підгорець Ганні Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с.Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 
1.25. Яніній Тетяні Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Сіноводи, з метою передачі у приватну власність; 
1.26. Фридинській Ользі Юріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Сіноводи, з метою передачі у приватну власність; 



1.27. Фридинській Оксані Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Сіноводи, з метою передачі у приватну власність; 
1.28. Фридинській Тетяні Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Сіноводи, з метою передачі у приватну власність; 
1.29. Фридинському Святославу Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Сіноводи, з метою передачі у приватну власність; 
1.30. Яніну Андрію Володимировичу, орієнтовною площею 1,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с.Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 
1.31. Яніну Андрію Володимировичу, орієнтовною площею 0,8000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Сіноводи, з метою передачі у приватну власність; 
1.32. Довгань Надії Леонідівні, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Буцневе, з метою передачі у приватну власність; 
1.33. Довгань Надії Леонідівні, орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Буцневе, з метою передачі у приватну власність; 
1.34. Звірок Галині Василівні, орієнтовною площею 0,0200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою м. Деражня, вул. Дорошенка, з метою передачі у приватну власність; 
1.35. Сухорабі Олені Іванівні, орієнтовною площею 0,4100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Явтухи, з метою передачі у приватну власність; 
1.36. Сухорабі Олені Іванівні, орієнтовною площею 0,2100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Явтухи, з метою передачі у приватну власність; 
1.37. Постернак Раїсі Степанівні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Іванківці, з метою передачі у приватну власність; 
1.38. Суровій Надії Григорівні, 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. Маниківці, вул. Шевченка, 11 з метою 
передачі у приватну власність; 
1.39. Суровій Надії Григорівні, орієнтовною площею 0.3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 
1.40. Коханевич Катерині Григорівні, 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. Волоське, вул. Гребенюка, 1 з метою передачі 
у приватну власність; 
1.41. Коханевич Катерині Григорівні, орієнтовною площею 0.2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
адресою с. Волоське з метою передачі у приватну власність; 
1.42. Коханевич Катерині Григорівні, орієнтовною площею 0.5500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
адресою с. Волоське з метою передачі у приватну власність; 
1.43. Войтас Наталії Василівні, орієнтовною площею 0.6779 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 



1.44. Войтас Наталії Василівні, орієнтовною площею 0.3996 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.45. Войтас Наталії Василівні, орієнтовною площею 0.7788 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.46. Мандебурі Олександру Ігоровичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства що 
розташована  за межами с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 
1.47. Мандебурі Олександру Ігоровичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства що 
розташована  за межами с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 
1.48. Сумик Юлії Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства що розташована  за межами с. 
Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.49. Жураковській Аліні Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства що 
розташована  за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.50. Горобець Катерині Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства що 
розташована  за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.51. Горностай Катерині Віталіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства що 
розташована  за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.52. Звірок Дарії Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства що 
розташована  за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.53. Слободянюк Аллі Василівні, орієнтовною площею 0.0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м.Деражня, вул. Подільська з метою передачі у приватну власність; 
1.54. Муляру Олександру Анатолійовичу та Звірок Галині Василівні, орієнтовною площею 
0.1000 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Деражня, 
вул. Дорошенка. 48а з метою передачі у спільну сумісну власність; 
1.55. Балаболіній Марії Йосипівні, Балаболіну Олександру Григоровичу, Балаболіній 
Світлані Григорівні та Балаболіну Руслану Григоровичу 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. Коржівці, 
вул.Миру,12 з метою передачі у спільну сумісну власність; 
1.56. Підгородецькій Олені Василівні, площею 1,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с. Шарки з метою передачі у приватну 
власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821589200:04:076:0020, площею 
4,3668 га.; 
1.57. Кузнєцову Олександру Васильовичу, площею 0,1540 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Іванківці з метою 
передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:010:0002, площею 11,0163 га.; 
1.58. Кузнєцову Олександру Васильовичу, площею 0,4661 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Іванківці з метою 
передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:010:0002, площею 11,0163 га.; 



1.59. Постернак Раїсі Степанівні, площею 0,8000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с. Іванківці з метою передачі у приватну 
власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:010:0002, площею 
11,0163 га.; 
1.60. Лисому Анатолію Олексійовичу, орієнтовною площею 1,9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Шарки, з метою передачі у приватну власність; 
1.61. Пекному Михайлу Карловичу, площею 1,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована за межами с. Шарки з метою передачі у приватну 
власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821589200:04:076:0020, площею 
4,3668 га.; 
1.62. Фурман Наталії Анатоліївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шарки з метою 
передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821589200:04:076:0020, площею 4,3668 га.; 
1.63. Осієвській Галині Петрівні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шарки з метою 
передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821589200:04:076:0020, площею 4,3668 га.; 
1.64. АТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,1125 га. із земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії  ПС-35 кВ “Сахзавод” що знаходиться за адресою Хмельницька область, м. Деражня з 
метою передачі в оренду. 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки: 
2.1. Знамеровській Анастасії Антонівні, орієнтовною площею 1,5 га, що розташована за 
межами с. Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
відведено під громадське пасовище; 
2.2. Гаращук Ілоні Василівні, орієнтовною площею 2,00 га, що розташована в  с. Загінці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки відведено під 
громадське пасовище; 
2.3. Январьовій Павліні Іванівні, орієнтовною площею 0,0100 га, що розташована в  с. 
Буцневе із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, 
у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в користуванні іншого громадянина; 
2.4. Мазур Ользі Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за межами с. 
Іванківці Хмельницька область (колишнього Деражнянського району, Божиковецької 
сільської ради) із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим, що земельна ділянка частково надана іншому 
громадянину згідно наказу Головного Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області; 
2.5. Мазуру Олегу Леонідовичу, орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за межами 
с. Іванківці Хмельницька область (колишнього Деражнянського району, Божиковецької 
сільської ради) із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим, що земельна ділянка частково надана іншому 
громадянину згідно наказу Головного Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області; 
2.6. Лісовській Надії Сафронівні, орієнтовною площею 0,1200 га, із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 



ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Новосілка з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0046, площею 0,7445 га, у зв’язку з тим, що земельна ділянка не передана 
в розпорядження Деражнянській міській раді ; 
2.7. Лосю Валерію Павловичу, орієнтовною площею 2,0000 га, із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Сіноводи, у зв’язку з тим, що вже надано дозволи 
на розробку проектів землеустрою іншим громадянам на земельні ділянки; 
2.8. Федчик Євдокії Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га, із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Сіноводи, у зв’язку з тим, що вже надано дозволи 
на розробку проектів землеустрою іншим громадянам на земельні ділянки; 
2.9. Лось Вікторії Валеріївні, орієнтовною площею 2,0000 га, із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Сіноводи, у зв’язку з тим, що вже надано дозволи 
на розробку проектів землеустрою іншим громадянам на земельні ділянки; 
2.10. Буртовій Юлії Вікторівні, орієнтовною площею 2,00 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   за межами с. Явтухи у зв’язку з тим,; що земельні ділянки надано в 
користування іншим громадянам; 
2.11. Сінькевич Марії Анатоліївні, орієнтовною площею 1,9900 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 відведено під громадське пасовище; 
2.12. Біляк Анастасії Леонідівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шарки із 
земельної ділянки з кадастровим номером 6821589200:04:076:0020, площею 4,3668 га. у 
зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться в користуванні 
інших громадян; 
2.13. Сої Євгенію Юрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами  с. Копачівка, у зв’язку з тим, що вже надано дозвіл на розробку 
проекту землеустрою іншому громадянину на земельну ділянку; 
2.14. Сухорабі Олені Іванівні, орієнтовною площею 1,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Явтухи, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка розташована на 
землях відведених під земельні частки (паї); 
2.15.  
 
3. 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 
 
 


