
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СІМДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

   жовтня 2020 року                               м. 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. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, 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. Гаєвській Людмилі Владиславівні, Гаєвському Денису Володимировичу та Біляк 

Владиславі Володимирівні орієнтовною площею 0,0900 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Б. Олійника, 13 в м. Деражня  з метою передачі у спільну сумісну власність. 

1.2. Тройчуку Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд вул. Є. Андріюка, 6 в м. Деражня та орієнтовною площею 0,1200 га із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва по вул. 

Є. Андріюка в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.3. Зубатюку Ігору Григоровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Майдан Привокзальний в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.4. Скорбатюку Олександру Олексійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Майдан Привокзальний в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.5. Бабаняну Ашоту Абдулаєвичу орієнтовною площею 0,0300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва по вул. 

Слов’янська в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.6. Давидову Олександру Дмитровичу орієнтовною площею 0,0550 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва по вул. 

Кармелюка в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.7. Сунік Галині Іванівні орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Слобода в м. Деражня з метою 

передачі у власність. 



1.8. Гуменюку Владиславу Васильовичу орієнтовною площею 0,0025 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. В. Соломчука в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.9. Барсегяну Артуру Гегамовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. В. Соломчука в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.10. Йолтуховській Ірині Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.11. Кашталяру Назару Ігоровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.12. Маліванчуку Андрію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Слобода в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.13. Шиндеру Василю Герасимовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.14. Базалівській Тетяні Василівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражня з 

метою передачі у власність. 

1.15. Босюк Галині Альбінівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. Затишний в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.16. Мандибурі Ользі Петрівні орієнтовною площею 0,0035 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Слов’янська в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.17. Капранчуку Валентину Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. 

Українки в м. Деражня з метою передачі у власність. 

1.18. Гіщук Галині Петрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. Українки в м. Деражня з метою 

передачі у власність. 

1.19. Негоруй Володимиру Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. 

Українки в м. Деражня з метою передачі у власність. 

1.20. Дячук Ірині Антонівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. Українки в м. Деражня з метою 

передачі у власність. 

1.21. Продан Світлані Гаріївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражня з 

метою передачі у власність. 

1.22. Яворській Ірині Анатоліївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Є. Андріюка в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.23. Капранчук Марії Петрівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва в районі 

Трояни м. Деражня  з метою передачі у власність. 



1.24. Бондар Ользі Миколаївні орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 

районі Трояни м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.25. Ходаківському Максиму Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. 

Українки в м. Деражня з метою передачі у власність. 

1.26. Супруновському Олегу Михайловичу орієнтовною площею 0,0050 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 

Деражня з метою передачі у власність. 

1.27. ТОВ «Хмельницька облспоживспілка», АТ КБ «Приватбанк» та Дуді Михайлу 

Леонідовичу орієнтовною площею 0,0820 га із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва  та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миру, 38 в м. Деражня  з метою 

передачі в оренду. 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок: 

2.1. Штурбі Олені Володимирівні орієнтовною площею 0,1200 га та 0,1200 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Деражня з метою передачі у власність у зв’язку з 

тим що місце розташування земельної ділянки, яке вказане в заяві згідно Генерального плану 

м. Деражня знаходиться на землях водного фонду та в зоні захисту від підтоплення. 

2.2. Руденко Вікторії Олександрівні орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова в м. 

Деражня з метою передачі у власність у зв’язку з тим що місце розташування земельної 

ділянки, яке вказане в заяві згідно Генерального плану м. Деражня знаходиться в зоні захисту 

від підтоплення. 

 

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                                                                 Андрій КОВПАК 

 

 

 
 


