
     

 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11  лютого 2022 року                                   Деражня                                                        №  29 

 

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. 121 Земельного кодексу України,   

розглянувши клопотання громадян, рекомендації 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 громадянам : 

1.1. Б.К.В., орієнтовною площею 0,4000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Кальня, з метою передачі у приватну власність; 

1.2. Р.І.Ю., орієнтовною площею 1,4000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність;  

1.3. Р.І.Ю., орієнтовною площею 0,6000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність;  

1.4. Т.Л.А., орієнтовною площею 0,8100 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність;  

1.5. Й.А.І., орієнтовною площею 0,8000 га із земель сільськогосподарського 

призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Буцневе з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0017, площею 0,8000 га; 

1.6. Н.Н.С., орієнтовною площею 0,2600 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Розсохи, з метою передачі у приватну власність; 

1.7. Г.Л.Д., орієнтовною площею 0,8600 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.8. Я.С.С., орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Яськівці, з метою передачі у приватну власність; 



1.9. Я.С.С., орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Яськівці, вул. Перемоги 2/10з метою передачі у приватну власність; 

1.10. Т.Г.О., орієнтовною площею 0,2110 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шарки, з метою передачі у приватну власність; 

1.11. М.Д.В., орієнтовною площею 0,7500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.12. Б.Г.І., орієнтовною площею 0,1100 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Яськівці, з метою передачі у приватну власність; 

1.13. Г.Є.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Копачівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.14. П.А.І., орієнтовною площею 0,3000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Теперівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.15. С.Г.К., орієнтовною площею 0,5542 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.16. С.Г.К., орієнтовною площею 0,5898 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шелехове, з метою передачі у приватну власність; 

1.17. С.Г.К., орієнтовною площею 0,1611 га із земель сільськогосподарського 

призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці, з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0060, площею 16,6199 га; 

1.18. Х.Л.С., орієнтовною площею 0,1134 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 

1.19. П.О.В., орієнтовною площею 0,20 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Маниківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.20. Д.А.І., орієнтовною площею 0,45 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.21. Д.А.І., орієнтовною площею 0,16 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.22. Д.А.І., орієнтовною площею 0,30 га із земель сільськогосподарського 

призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. Божиківці, з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0060, площею 16,6199 га; 

1.23. К.Ю.І., орієнтовною площею 0,6600 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Черешенька, з метою передачі у приватну власність; 

1.24. К.Ю.І., орієнтовною площею 0,2325 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Черешенька, з метою передачі у приватну власність; 

1.25. Б.Т.Д., орієнтовною площею 0,3800 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 



1.26. С.Н.С., орієнтовною площею 0,0960 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами м. Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.27. П.А.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шпичинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.28. К.Д.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.29. Г.В.Є., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.30. Ч.Л.П., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.31. Ш.Т.М., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.32. Ш.Д.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.33. М.А.А., орієнтовною площею 1,8120 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:001:0220, площею 1,8120 га; 

1.34. М.М.Ю., орієнтовною площею 1,8120 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами                    

с. Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:001:0218, площею 1,8120 га; 

1.35. Х.У.С., орієнтовною площею 1,8120 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами                   

с. Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:001:0222, площею 1,8120 га; 

1.36. Х.Л.А., орієнтовною площею 1,8120 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:001:0221, площею 1,8120 га; 

1.37. Р.Г.В., орієнтовною площею 1,8662 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:003:0006, площею 1,8662 га; 

1.38. М.М.В., орієнтовною площею 1,8662 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами                     

с. Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:003:0004, площею 1,8662 га; 

1.39. М.С.М., орієнтовною площею 1,8662 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 



Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:003:0005, площею 1,8662 га; 

1.40. М.О.І., орієнтовною площею 1,8662 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:003:0002, площею 1,8662 га; 

1.41. М.В.М., орієнтовною площею 1,8662 га із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства із зміною виду використання у 

землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Копачівка, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:003:0001, площею 1,8662 га; 

1.42. Б.М.М., орієнтовною площею 0,60 га із земель сільськогосподарського 

призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Волоське, з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821581200:03:013:0027, площею 9,2619 га; 

1.43. М.В.В., орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове, з метою передачі у приватну власність; 

1.44. Л.А.В., орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове, з метою передачі у приватну власність; 

1.45. К.Г.Г., орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове,  з метою передачі у приватну власність; 

1.46. Є.О.Л., орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове,  з метою передачі у приватну власність;  

1.47. Т.В.В., орієнтовною площею 0,0045 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове, з метою передачі у приватну власність; 

1.48. Т.С.М., орієнтовною площею 0,0051 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове,  з метою передачі у приватну власність; 

1.49. К.В.В., орієнтовною площею 0,0081 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове,  з метою передачі у приватну власність; 

1.50. С.А.В., орієнтовною площею 0,0042 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове, з метою передачі у приватну власність;  

1.51. М.В.М., орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове,  з метою передачі у приватну власність; 

1.52. Я.І.А., орієнтовною площею 0,0048 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове, з метою передачі у приватну власність; 

1.53. Т.В.Л., орієнтовною площею 0,0090 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове,  з метою передачі у приватну власність; 

1.54. Р.Н.О., орієнтовною площею 0,3500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Новосілка, з метою передачі у приватну власність; 

1.55. Ш.В.В., орієнтовною площею 0,50 га із земель сільськогосподарського 

призначення, із  земель запасу із зміною виду використання у землі для ведення 



особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Кальня, з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821584000:04:102:0022, площею 0,7315 га; 

1.56. В.Г.А., орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.57. С.Г.О., орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 

1.58. Р.А.В., орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 

1.59. Р.А.В., орієнтовною площею 0,1500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 

1.60. Г.Д.І., орієнтовною площею 0,0021 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою м. 

Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.61. Б.С.І., орієнтовною площею 0,0080 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою м. 

Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.62. Р.Л.М., площею 0,2500 га, кадастровий номер 6821585200:02:007:0006із земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості із зміною цільового 

призначення у землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: с. 

Коржівці. 

1.63. Т.А.А., орієнтовною площею 0,3100 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.64. Т.А.А., орієнтовною площею 0,3100 га орієнтовною площею 0,30 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасу із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за адресою с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821580800:04:035:0060, площею 16,6199 га; 

1.65. П.А.Д., орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою м. 

Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.66. К.А.В., орієнтовною площею 0,4915 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.67. К.А.В., орієнтовною площею 0,4462 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.68. Г.М.С., орієнтовною площею 0,6000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 

1.69. С.В.М., орієнтовною площею 0,2500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Теперівка , з метою передачі у приватну власність; 

1.70. Д.А.Д., орієнтовною площею 0,6000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня, з метою передачі у приватну власність; 



1.71. О.В.А., орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою м. 

Деражня,  з метою передачі у приватну власність; 

1.72. К.Н.І., орієнтовною площею 0,0900 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня,  з метою передачі у приватну власність; 

1.73. Б.О.В., орієнтовною площею 0,4500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 

1.74. С.О.М., орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шиїнці, з метою передачі у приватну власність; 

1.75. Т.В.С., орієнтовною площею 0,3000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Копачівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.76. П.Д.В., орієнтовною площею 0,0080 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою смт. 

Лозове, з метою передачі у приватну власність; 

1.77. К.Н.Й. та Ш.Р.Й. 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. Яблунівка, з метою 

передачі у спільну сумісну власність; 

1.78. Т.В.С., орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Копачівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.79. М.О.Р., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Теперівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.80. М.А.І. 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,  з метою передачі у приватну власність; 

1.81. Г.Н.П., орієнтовною площею 1,0038 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Загінці, з метою передачі у приватну власність; 

1.82. Т.Л.Д., орієнтовною площею 0,2809 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.83. Б.К.Ф., орієнтовною площею 0,2130 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Божиківці, з метою передачі у приватну власність; 

1.84. Г.А.А., орієнтовною площею 1,6000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.85. Г.А.А., орієнтовною площею 0,4000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.86. Н.М.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 

1.87. В.Л.Є., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 

1.88. В.О.А., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 



1.89. П.О.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 

1.90. Т.С.М., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 

1.91. К.В.І., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, з метою передачі у приватну власність; 

1.92. Я.Д.М., орієнтовною площею 0,4500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Галузинці, з метою передачі у приватну власність; 

1.93. Я.Д.М., орієнтовною площею 1,5500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Гута, з метою передачі у приватну власність; 

1.94. Я.Д.М., орієнтовною площею 0,1200 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою м. Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.95. Д.А.Д., орієнтовною площею 1,4000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва, що розташована за адресою м. Деражня, з 

метою передачі у приватну власність. 

 

2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО 

ХРАМУ С.ГАЛУЗИНЦІ ДЕРАЖНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ» із земель житлової та громадської забудови з 

метою передачі в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій, орієнтовною площею 0,2000 га, що розташована за 

адресою с. Галузинці. 

 

3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель житлової та громадської забудови з метою передачі в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти: 

3.1. Волоському навчально-виховному комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області», орієнтовною площею 2,16 га, що розташована за адресою                       

с. Волоське ; 

3.2. Волоському навчально-виховному комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області», орієнтовною площею 1,00 га, що розташована за адресою                            

с. Волоське; 

3.3. Маниковецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Деражнянської міської 

ради Хмельницької області, орієнтовною площею 4,05 га, що розташована за адресою                   

с. Маниківці ; 

3.4. Лозівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Деражнянської міської ради 

Хмельницької області, орієнтовною площею 2,25 га, що розташована за адресою смт. 

Лозове ; 

3.5. Зяньковецький навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області, орієнтовною площею 1,75 га, що розташована за адресою  с. Зяньківці ; 

3.6. Зяньковецький навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької 

області, орієнтовною площею 0,25 га, що розташована за адресою  с. Зяньківці ; 



3.7. Деражнянському ліцею № 1 імені П. Стрілецького  Деражнянської міської 

ради Хмельницької області, орієнтовною площею 1,0 га, що розташована за адресою                                  

м. Деражня . 

 

4. Відмовити у наданні дозволу на розробку 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, що розташована за межами с. Галузинці, орієнтовною площею  0,0012 га, 

КТПС-504, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки належить до 

приватної власності. 

 

5. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок громадянам : 

5.1. П.Л.Г. орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шпичинці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях 

загального користування комунальної власності (пасовище); 

5.2. П.В.Ф., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шпичинці, у зв’язку з невідповідністю заяви поданій документації (по батькові 

вказано не вірно), земельна ділянка знаходиться в користуванні інших громадян, та на 

землях загального користування комунальної власності (проїзд); 

5.3. Я.А.О. орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

передано у приватну власність; 

5.4. П.Д.І., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Новосілка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

передано у приватну власність; 

5.5. Ц.Н.О., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами смт. Лозове, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях 

загального користування комунальної власності; 

5.6. Т.С.І., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами смт. Лозове, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях 

загального користування комунальної власності; 

5.7. С.В.Л. орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами смт. Лозове, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях 

загального користування комунальної власності; 

5.8. К.О.Д., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Галузинці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях 

загального користування комунальної власності; 

5.9. П.М.П., орієнтовною площею 1,4000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Загінці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях загального 

користування комунальної власності; 

5.10. Ч.А.С., орієнтовною площею 0,3500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 



адресою с. Шиїнці, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

співпадає з раніше поданими заявами громадян;  

5.11. Б.Л.Д., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

співпадає з раніше поданими заявами громадян;  

5.12. Б.О.П., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Пилипи, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

співпадає з раніше поданими заявами громадян;  

5.13. Т.Л.А., орієнтовною площею 1,0467 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Гатна, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

знаходиться на землях житлової та громадської забудови;;  

5.14. Б.В.Г., орієнтовною площею 0,8000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Кальня, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях загального 

користування комунальної власності (підпадає під розширення кладовища); 

5.15. Б.В.Г., орієнтовною площею 1,1300 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Кальня, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях загального 

користування комунальної власності (підпадає під розширення кладовища); 

5.16. Р.Л.В., орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

межами с. Маниківці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в межах земельної 

частки паю; 

5.17. Ш.А.П., орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Гута, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться на землях загального 

користування комунальної власності (проїзд); 

5.18. С.Г.К., орієнтовною площею 0,2285 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Божиківці, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

знаходиться на землях житлової та громадської забудови; 

5.19. С.Г.К., орієнтовною площею 0,5765 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шелехове, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

знаходиться на землях житлової та громадської забудови; 

5.20. В.К.П., орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Пилипи, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

знаходиться на землях житлової та громадської забудови; 

5.21. П.О.Г., орієнтовною площею 0,7000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шиїнці, у зв`язку з тим, що на бажане місце розташування земельної ділянки 

сформовану ділянку із кадастровим номером; 

5.22. Т.А.А., орієнтовною площею 0,2222 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Божиківці, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

знаходиться на землях житлової та громадської забудови; 

5.23. С.А.Г., орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою с. Шелехове, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 

знаходиться на землях житлової та громадської забудови. 



          5.24. М.О.В. 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 співпадає з 

розташуванням громадського пасовища (кадастровий номер 6821510100:02:015:0011). 

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

                                                                                                                          

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 


