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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. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій», розглянувши клопотання громадян, висновок постійної комісії міської ради з 
питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада  
  
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. М’якотіній Олені Михайлівні, орієнтовною площею 0.3260 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Слобідка-Шелехівська з метою передачі у приватну власність; 
1.2. Войтасу Василю Михайловичу, орієнтовною площею 0.7000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.3. Войтасу Василю Михайловичу, орієнтовною площею 0.0900 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.4. Войтасу Василю Михайловичу, орієнтовною площею 0.1597 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.5. Войтасу Василю Михайловичу, орієнтовною площею 0.6789 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами   с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.6. Главацькому Віктору Леонідовичу, орієнтовною площею 0.3600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Маниківці, вул. Козацька з метою передачі у приватну власність; 
1.7. Главацькому Віктору Леонідовичу, орієнтовною площею 0.2200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Маниківці, вул. Козацька з метою передачі у приватну власність; 



1.8. Главацькому Віктору Леонідовичу, орієнтовною площею 0.1620 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Маниківці, вул. Козацька з метою передачі у приватну власність; 
1.9. Протасу Юрію Євгенійовичу, орієнтовною площею 0.4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.10. Протасу Юрію Євгенійовичу, орієнтовною площею 1.3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.11. Гуменній Тамарі Георгіївні, орієнтовною площею 0.2200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 
1.12. Бакальцю Максиму Юрійовичу, 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; 
1.13. Панчішку Сергію Леонідовичу, орієнтовною площею 1.0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами   с. Яблунівка з метою передачі у приватну власність; 
1.14. Юшко Людмилі Дмитрівні, орієнтовною площею 0.0419 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 
1.15. Юшко Людмилі Дмитрівні, орієнтовною площею 0.0658 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 
1.16. Єльцю Олегу Миколайовичу, орієнтовною площею 0.4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.17. Єльцю Олегу Миколайовичу, орієнтовною площею 0.0800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.18. Єлець Валентині Василівні, орієнтовною площею 0.6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.19. Єлець Валентині Василівні, орієнтовною площею 1.1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою   с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.20. Лабі Віктору Васильовичу, орієнтовною площею 1.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами   с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 
1.21. Гуменному Володимиру Миколайовичу, орієнтовною площею 0.6400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами   с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 
1.22. Паславській Марії Миколаївні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 
1.23. Зайшлій Тетяні Василівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована с. Новосілка з метою передачі у приватну власність; 
1.24. Косевич Оксані Михайлівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 
1.25. Ковальчук Ірині Андріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 



1.26. Нів’євській Єлизаветі Ігорівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 
1.27. Бородію Сергію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 
1.28. Керечанин Надії Олегівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 
1.29. Керечанину Ярославу Івановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в с. Розсохи з метою передачі у приватну власність; 
1.30. Бідній Наталі Ігорівні, орієнтовною площею 0.1200 га із земель сільськогосподарського 
призначення для індивідуального садівництва, що розташована за адресою м. Деражня з 
метою передачі у приватну власність; 
1.31. Єльцю Олегу Миколайовичу, 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. Галузинці, вул. Подільська, буд. 25 з метою 
передачі у приватну власність; 
1.32. Слободяну Вячеславу Васильовичу, 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. Підлісне, вул. Миру з метою передачі у 
приватну власність; 
1.33. Фурману Василю Миколайовичу, 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. Іванківці, вул. Шевченка, 15 з метою передачі 
у приватну власність; 
1.34. Снігур Лесі Євгенівні, 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. Шелехове, вул. Незалежності, 10 з метою передачі у 
приватну власність; 
- орієнтовною площею 0.4000 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства за адресою с. Шелехове  з метою передачі у приватну 
власність; 
- орієнтовною площею 0.8500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства за адресою с. Шелехове  з метою передачі у приватну 
власність; 
1.35. Кравченко Тетяні Йосипівні, орієнтовною площею 0.01 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м.Деражня, вул. Проскурівська з метою передачі у приватну власність; 
1.36. Нестерук Наталії Анатоліївні, 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. Зяньківці з метою передачі у 
приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821583600:03:029:0001, 
площею 8,2811 га.; 
1.37. Огородніку Максиму Миколайовичу, 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. Зяньківці з метою 
передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821583600:03:029:0001, площею 8,2811 га.; 
1.38. Рак Галині Миколаївні, 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. Зяньківці з метою передачі у 



приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821583600:03:029:0001, 
площею 8,2811 га.; 
1.39. Привала Валерію Олександровичу, 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. Зяньківці з метою передачі у 
приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821583600:03:029:0001, 
площею 8,2811 га.; 
1.40. Дмитришину Валерію Степановичу, площею 0,1886 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.; 
1.41. Дмитришину Валерію Степановичу, площею 0,1747 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.; 
1.42. Хоптяній Тетяна Василівна, площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі загального користування із зміною виду використання у землі для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі 
у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821588600:02:023:0012, 
площею 18,02га.; 
1.43. Клименко Тетяні Борисівні, площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі загального користування із зміною виду використання у землі для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі 
у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821588600:02:023:0012, 
площею 18,02га.; 
1.44. Войтюку Володимиру Васильвичу, площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі загального користування із зміною виду використання у землі для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі 
у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821588600:02:023:0012, 
площею 18,02га.; 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки: 
2.1. Горбачовій Олені Анатоліївні, орієнтованою площею 1.9200 га, що розташована за 
адресою  с. Гатна 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. Савольчуку Володимиру Леонідовичу, орієнтованою площею 2.0000 га, що 
розташована за межами  с. Коржівці 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  Савольчук Неонілі Леонідівні, орієнтованою площею 2.0000 га, що розташована за 
межами  с. Коржівці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
відведено під громадське пасовище; 
2.4 Снігур Лесі Євгенівні, площею 0,7500 га із земель сільськогосподарського призначення 
землі загального користування із зміною виду використання у землі для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в с. Шелехове у зв’язку з тим, що бажане місце 
розташування земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 
2.5 Карпінській Олені Мартинівні, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 



розташована с. Шелехове у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться в користуванні інших громадян; 
2.6 Бабійчук Олесі Василівні, орієнтовною площею 1,50 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Черешенька, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 
земельної ділянки знаходиться на землях водного фонду (заболочені землі); 
2.7 Бідній Наталі Ігорівні, 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, у зв’язку з тим, що бажане місце 
розташування земельної ділянки знаходиться в користуванні інших громадян; 
2.8 Ісаченку Володимиру Вікторовичу, орієнтовною площею 0.0050 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, вул. Промислова, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації плану зонування та генеральному 
плану м. Деражня Хмельницької області; 
2.9 Беринді Марії Василівні, 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. Бомкове, у зв’язку з тим, що бажане 
місце розташування земельної ділянки знаходиться в користуванні інших громадян 
2.10 Яцькову Василю Арсентійовичу, 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. Бомкове, у зв’язку з тим, що бажане 
місце розташування земельної ділянки знаходиться в користуванні інших громадян; 
2.11 Щербань Людмилі Миколаївні, 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. Зяньківці, у зв’язку з тим, що бажане 
місце розташування земельної ділянки співпадає  з земельною ділянкою на яку надано дозвіл 
на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
2.12 Главацькому Віктору Леонідовичу, площею 0.4870 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі загального користування із зміною виду використання у землі для ведення 
особистого селянського господарства, що розташована в с Маниківці , у зв’язку з тим, що 
бажане місце розташування земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 
2.13 Вітушинській Анні Олександрівні, площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для ведення особистого 
селянського господарства, що розташована в с Красносілка, у зв’язку з тим, що бажане місце 
розташування земельної ділянки знаходиться в користуванні інших громадян; 
2.14 Павлик Оксані Анатоліївні, орієнтованою площею 2,0000 га, що розташована за 
межами  с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
відведено під громадське пасовище 
 
3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 
метою передачі в користування на умовах оренди Акціонерному товариству 
«Хмельницькобленерго» 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: 
3.1.  с. Теперівка, вул. Центральна орієнтовною площею  0,0056 га, КТП-10/0,4 кВ; 
3.2.  с. Шпичинці, пров. Садовий орієнтовною площею  0,0056 га, КТП-10/0,4 кВ; 
3.3.  с. Шпичинці: 
- опора №263 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №264 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №265 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №266 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №267 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 



- опора №268 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0024 га; 
- опора №269 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №270 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
3.4.  с. Теперівка: 
- опора №271 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №272 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №273 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №274 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №275 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №276 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №277 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №278 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №279 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №280 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №281 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
- опора №282 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №283 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №284 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0004 га; 
- опора №285 ПЛ 10 кВ Л-92, орієнтовною площею  0,0012 га; 
 
4. 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 
 
 
 
 
 


