
 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят перша сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
06  грудня 2018 року                        м. Деражня                                          № 3  
   
   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. Грабовецькому Василю Євгеновичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в  
м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.2. Теклюк Інні Миколаївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражня з метою 
передачі у власність. 
1.3. Любчак Тетяні Миколаївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в  
м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.4. Безпалько Марії Василівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в  
м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.5. Макаренко Ганні Євгенівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.6. Павловському Леоніду Олександровичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.7. Любчаку Павлу Вікторовичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 



1.8. Безпалько Ірині Іванівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражня з метою 
передачі у власність. 
1.9. Халнєпєсову Руслану Сапарбайовичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.10. Коротуну Василю Івановичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.11. Бондар Тетяні Герасимівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.12. Бондарю Дмитру Івановичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.13. Смульській Надії Сергіївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.14. Смульському Анатолію Олексійовичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.15. Гнидчак Тетяні Володимирівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.16. Делінді Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.17. Вавруху Францу Павловичу орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.18. Ковальчук Антоніні Миронівні 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. 
1.19. Кондратюк Лілії Миколаївні орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Б. Олійника в м. Деражня  з метою передачі у власність. 
1.20. Кабачинському Олександру Валентиновичу 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. 
Гагаріна, 78 в м. Деражня  з метою передачі у власність. 
1.21. Князюку Олександру Костянтиновичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Гайдамацька в м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.22. Мендрику Володимиру Мар’яновичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Проскурівська, 47 в м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.23. Зуську В’ячеславу Максимовичу, Зусько Ользі Михайлівні, Зусько Вікторії В’ячеславівні 
та Ніженській Ірині В’ячеславівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 



громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Подільська, 38 в м. Деражня з метою передачі у спільну сумісну 
власність. 
1.24. Зуську Богдану В’ячеславовичу орієнтовною площею 0,0700 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Подільська в м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.25. ТОВ «ГеліосДЕ» орієнтовною площею 25,0000 га із земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва, обслуговування та 
ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури в м. Деражня з метою передачі у користування 
на підставі договору суперфіцій. 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення  земельних ділянок: 
2.1. Фургалу Олексію Вікторовичу орієнтовною площею 0,4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Слобода в м. Деражня у зв’язку з тим, що ці земельні ділянки розташовані на землях житлової 
та громадської забудови, а зміну цільового призначення генеральним планом та планом 
зонування м. Деражня не передбачено. 
2.2. Панасюку Миколі Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 
Деражня у зв’язку з тим, що генеральним планом та планом зонування м. Деражня на цій 
земельній ділянці передбачено багатоквартирна забудова, а не будівництво індивідуального 
гаража. 
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                                                                              Ковпак А. М. 
	


