
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
      березня 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  
  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок: 
1.1. Мартинюку Євгенію Васильовичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Центральний, 2 с. Гута, орієнтовною площею 
0,6300 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по с. Гута з метою передачі у власність. 
1.2. Яцьковському Дмитру Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Новосілка з метою передачі у власність. 
1.3. Пушкар Галині Володимирівні орієнтовною площею 0,2800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Теперівка з метою передачі у власність. 
1.4. Федчику Олегу Миколайовичу орієнтовною площею 0,2300 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Теперівка з метою передачі у власність. 
1.5. Вершуті Геннадію Вікторовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Кальня з метою передачі у власність. 
1.6. Українцю Івану Григоровичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Залізнодорожна, 15 с. Гута, орієнтовною площею 0,3500 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по с. Гута з метою передачі у власність. 



1.7. Черкасовій Людмилі Людвігівні орієнтовною площею 0,4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Комарова с. Галузинці з метою передачі у власність. 
1.8. Пушкарю Анатолію Івановичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по с. Адамівка, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по с. Адамівка з 
метою передачі у власність. 
1.9. Пушкар Тамарі Дмитрівні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по с. Адамівка, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по с. Адамівка з 
метою передачі у власність. 
1.10. Гладкому Володимиру Миколайовичу орієнтовною площею 0,4400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.11. Онофрійчуку Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Барська м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.12. Головатій Аліні Антонівні орієнтовною площею 0,5500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Іванківці, орієнтовною площею 0,3500 га із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства по с. Іванківці, орієнтовною площею 
0,3000 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по с. Іванківці, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Іванківці, орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства по с. Іванківці, орієнтовною площею 
0,1500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по с. Іванківці з метою передачі у власність. 
1.13. Дідур Наталії Володимирівні орієнтовною площею 1,1100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Шевченка с. Гатна з метою передачі у власність. 
1.14. Кущенко Галині Євгеніївні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Квітнева, 4 с. Галузинці, орієнтовною площею 0,4400 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства с. Галузинці, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства с. 
Галузинці з метою передачі у власність. 
1.15. Дубілей Галині Миколаївні орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Теперівка з метою передачі у власність. 
1.16. Петришиній Олені Францівні орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Зяньківці з метою передачі у власність. 
1.17. Янковській Майї Петрівні орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Зяньківці з метою передачі у власність. 
1.18. Косевич Оксані Михайлівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миру м. Деражня з 
метою передачі у власність. 



1.19. Савенко Сергію Дмитривичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Кальня з метою передачі у власність. 
1.20. Мацюк Анні Анатоліївні орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.21. Петренко Оксані Михайлівні орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Зяньківці з метою передачі у власність. 
1.22. Ільчишену Івану Володимировичу орієнтовною площею 1,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Буцніва з метою передачі у власність. 
1.23. Пастуховій Юлії В’ячеславівні орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Галузинці з метою передачі у власність. 
1.24. Білецькому Назару Романовичу орієнтовною площею 0,7696 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Галузинці з метою передачі у власність. 
1.25. Ткачук Юлії Миколаївні орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Божиківці, орієнтовною площею 0,0700 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Садова с. 
Божиківці з метою передачі у власність. 
1.26. Падневичу Володимиру Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.27. Омельченку Віктору Івановичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.28. Коваль Юрію Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.29. Лукіянишину Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Гатна; орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства по с. Гатна з метою передачі у 
власність. 
1.30. Гусляковій Пелагеї Никонівні орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Явтухи з метою передачі у власність. 
1.31. Величко Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.32. Ковальову Максиму Геннадійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.33. Откалюк Катерині Леонідівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.34. Терещук Костянтину Броніславовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 



1.35. Івчук Нелі Павлівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства за межами с. Волоське з 
метою передачі у власність. 
1.36. Фурману Петру Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.37. Нежута Вікторії Миколаївні орієнтовною площею 0,7500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.38. Муляру Віталію Михайловичу орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.39. Федоровій Олесі Василівні орієнтовною площею 0,3200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Коржівці з метою передачі у власність. 
1.40. Кожухар Андрію Володимировичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Прилюка 4 с. Божиківці орієнтовною площею 
0,6200 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Прилюка с. Божиківці з метою передачі у власність. 
1.41. Пузану Василю Тимуровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.42. Крушельницький Микола Францович орієнтовною площею 1,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Гута з метою передачі у власність. 
1.43. Цьока Валентині Михайлівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Підлісне з метою передачі у власність. 
1.44. Кілімніку Сергію Францовичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
по с. Пилипи, орієнтовною площею 0,3500 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по с. Пилипи з метою 
передачі у власність. 
1.45. Лежнюк Ользі Олександрівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  за 
межами с. Підлісне з метою передачі у власність. 
1.46. Парадовській Валентині Вікторівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництра  по вул. Садова с. 
Черешенька з метою передачі у власність. 
1.47. Березюк Людмилі Володимирівні орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва по с. Шарки, вул. Першого Травня, 12/2 з метою передачі в оренду. 
1.48. Яцьковській Ірині Олександрівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Новосілка з метою передачі у власність. 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки: 
2,1, Мельник Олексію Васильовичу орієнтовною площею 0,2000 га в м. Деражня із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях, на яку 



надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для організації громадського пасовища. 
2.2. Коновалову Володимиру Миколайовичу орієнтовною площею 0,8000 га за межами с. 
Новосілка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на земельній ділянці з кадастровим номером 6821587800:04:044:0027 
державної власності. 
2.3. Небозі Миколі Йосиповичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Яблунівка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
земельній ділянці яка була передана для ведення фермерського господарства. 
2.4. Приватне акціонерне товариство “ВФ Україна” орієнтовною площею 0,0200 га за 
межами с. Зяньківці із земель комунальної власності для розміщення та експлуатації 
об’єктів телекомунікації у зв`язку з ч. 3 ст. 24 Закону України  “Про регулювання 
містобудівної діяльності”. 
2.5. Гріх Петру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0100 га по вул. Проскурівська м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних 
гаражів у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки відповідно до 
містобудівної документації дана територія розглядається як зона підтоплення, що 
унеможливлює будівництво гаража. 
2.6. Ященку Олегу Олеговичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Новосілка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.7. Ященку Олегу Анатолійовичу орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Новосілка 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.8. Ященко Ліані Миколаївні орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Новосілка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.9. Ященко Анастасії Олегівні орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Новосілка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.10. Петрук Галині Степанівні орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Новосілка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.11. Петруку Денису Івановичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Новосілка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.12. Трубіцькій Єві Олексіївні орієнтовною  площею 2,0000 га по с. Шелехове із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що на графічному матеріалі наданого до заяви зазначено будівлі, документи 
на які не було надано. 
2.13. Трубіцькому Василю Івановичу орієнтовною  площею 2,0000 га по с. Шелехове із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що на графічному матеріалі наданого до заяви зазначено 
будівлі, документи на які не було надано. 



2.14. Главацькому Віктору Леонідовичу орієнтовною  площею 0,8500 га по с. Маниківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельну ділянку на яку подані заяви ще не передали на 
баланс Деражнянської міської ради. 
2.15. Главацькому Сергію Вікторовичу орієнтовною  площею 1,9000 га по с. Маниківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельну ділянку на яку подані заяви ще не передали на 
баланс Деражнянської міської ради. 
2.16. Ковалишеній Марії Іванівні орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Яблунівка 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.17. Нів’євській Ірині Василівні орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Яблунівка 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.18. Нів’євському Володимиру Віталійовичу орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. 
Яблунівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки співпадає з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.19. Ковалишену Василю Дмитровичу орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. 
Яблунівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки співпадає з поданими раніше заявами інших громадян. 
2.20. Благодєльському Владиславу Вікторовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами 
с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
2,21. Знамеровській Анастасії Антонівні орієнтовною площею 1,5000 га за межами с. 
Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що подана заява не відповідає додаткам, також 
бажане місце розташування земельної ділянки, вказане на землях, які були надані раніше 
іншим громадянам. 
2.22. Вербіцькій Інні Анатоліївні орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Лісова м. 
Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться в охоронній зоні лінії електропередач 35.0 кв. 
2.23. Омельчинку Олегу Олексійовичу орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Лісова м. 
Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться в охоронній зоні лінії електропередач 35.0 кв. 
2.24. Саковській Вікторії Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Нижнє 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
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 


