
                                                                        
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок п’ята  сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
21 вересня 2018 року                     м. Деражня                                           № 2 
 
   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  
  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок: 
1.1. Поворозник Оксані Анатоліївні та Малій Олені Кирилівні орієнтовною площею 0,0800 
га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пісочна, 26 в м. Деражні  з метою 
передачі у спільну сумісну власність.  
1.2. Хаїтовій Зої Анатоліївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0600 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Круча, 46 в м. 
Деражні  з метою передачі у власність.  
1.3. Івановському Олександру Борисовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Київська, 1 в м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.4. Максимчук Аделі Петрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0800 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Є. Андріюка, 27 в 
м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.5. Мазур Тетяні Євгенівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0400 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. І. Франка, 79 в м. 
Деражні  з метою передачі у власність.  



1.6. Мендрик Оксані Григорівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Нижня в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.7. Лабай Євгенії Петрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Нижня в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Середюку Леоніду Сергійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.9. Радовчуку Антону Васильовичу орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Слобода в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.10. Хмельовському Олександру Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
2. 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 
 
 
 


