
                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шоста сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

 РІШЕННЯ 
 

 

25.02.2021                                          Деражня                                               № 24 
                                                                                 

   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, 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  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

 

1.1. Падневич Олені Вікторівні орієнтовною площею 0,0900 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Є. Андріюка16/1 в м. Деражня  з метою передачі у власність. 

1.2.Гула Миколі Івановичу орієнтовною площею 0,5300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 

с. Явтухи, площею 0,1500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства по с. Явтухи, площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 

с. Явтухи, площею 0,3600 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства по с. Явтухи  з метою передачі у власність. 

1.3.Дидові Ліні Юліанівні орієнтовною площею 1.8000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 

с. Галузинці з метою передачі у власність. 

1.4.Дмитришеній Антоніні Феліксівні орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 

с. Підлісне з метою передачі у власність. 

1.5.Макарчуку Віталію Едуардовичу орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 

с. Кальня з метою передачі у власність. 



1.6.Вільчику Олександру Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 

1.7.Кравчуку Анатолію Єфремовичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Польова, 8 с. Копачівка з метою передачі у власність. 

1.8.Наконечному Вадиму Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 

с. Волоське з метою передачі у власність. 

1.9.Ковальській Тетяні Валеріївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Буцніва з метою передачі у власність. 

1.10.Ільчишеній Ользі Валеріївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Буцніва з метою передачі у власність. 

1.11.Кльорику Вадиму Вадимовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Новосілка з метою передачі у власність. 

1.12.Ковальському Юрію Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Буцніва з метою передачі у власність. 

1.13.Кримінській Єві Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Галузинці з метою передачі у власність. 

1.14.Бородій Жанні Петрівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Гута з метою передачі у власність. 

1.15.Бородій Володимиру Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Гута з метою передачі у власність. 

1.16. Приватне акціонерне товариство “ВФ Україна” орієнтовною площею 0,0200 га із 

земель комунальної власності для розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікації в  

с. Шпиченці з метою передачу в оренду. 

1.17.Загребельному Миколі Генадійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 

1.18.Слісаренко Юлії Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 

1.19.Солтис Дмитру Юрійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 

1.20.Солтис Олександра Юріївна орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

межами  населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 

1.21.Сулін Анастасії Ігорівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

по с. Нижнє з метою передачі у власність. 

1.22. Крушельницькому Миколі Францовичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Центральний, 1 с. Гута, орієнтовною площею 



0,7500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства по с. Гута з метою передачі у власність. 

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УКРАЇНА
	ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
	ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
	шоста сесія

