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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П'ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

        серпня 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. 121 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. Гордовій Галині Олексіївні, орієнтовною площею 0.8700 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Марківка з метою передачі у приватну власність; 

1.2. Мех Аллі Петрівні, орієнтовною площею 0,2700 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою   

с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 

1.3. Булейко Оксані Леонідівні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Слобідка-Шелехівська з метою передачі у приватну власність; 

1.4. Балігару Євгену Сергійовичу, орієнтовною площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.5. Іконовій Тетяні Павлівні, орієнтовною площею 0,51 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Гатна, вул. Перемоги з метою передачі у приватну власність; 

1.6. Слободяну Степану Григоровичу, орієнтовною площею 0.2616 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Марківка, з метою передачі у приватну власність; 

1.7. Слободяну Степану Григоровичу, орієнтовною площею 0,2166 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Марківка, з метою передачі у приватну власність; 

1.8. Рудій Зої Володимирівні, орієнтовною площею 0,8600 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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

1.9. Ситдіковій Анеліні Василівні, орієнтовною площею 0,7500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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



1.10. Ситдіковій Анеліні Василівні, орієнтовною площею 0,4500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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

1.11. Кізюну Володимиру Степановичу, орієнтовною площею 0.5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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

1.12. Назаровець Катерині Петрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами  с. Слобідка, з метою передачі у приватну власність; 

1.13. Арчишевській Уляні Василівні, 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; 

1.14. Арчишевському Олегу Ігоровичу, 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; 

1.15. Фидчишену Сергію Васильовичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Маниківці вул. Яна Ольшанського, з метою передачі у приватну 

власність; 

1.16. Миколішеній Оксані Леонідівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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

1.17. Почерняку Олексію Володимировичу, орієнтовною площею 1,7500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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

1.18. Мельник Аллі Миколаївні, орієнтовною площею 0,1800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

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

1.19. Калиновському Роману Руслановичу, орієнтовною площею 1,5481 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

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

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0005, площею 4,0954 га; 

1.20. Ковальчуку Юрі Івановичу, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька, з метою передачі у приватну власність; 

1.21. Ковальчуку Юрі Івановичу, орієнтовною площею 0,4100 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька, з метою передачі у приватну власність; 

1.22. Ковальчуку Юрі Івановичу, орієнтовною площею 0,1300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька, з метою передачі у приватну власність; 

1.23. Ковальчуку Юрі Івановичу, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька, з метою передачі у приватну власність; 

1.24. Псярук Тетяні Станіславівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Нижнє, з метою передачі у приватну власність; 

1.25. Пампуху Олександру Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.26. Кукоаре Наталії Олександрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 



1.27. Глімбовському Олександру Вікторовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.28. Яновому Сергію Олександровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.29. Дмитренко Вірі Володимирівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.30. Яновій Тетяні Олександрівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.31. Ясинській Галині Василівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.32. Ясинському Олександру Михайловичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Яблунівка, з метою передачі у приватну власність; 

1.33. Сінькевич Марії Анатоліївні, орієнтовною площею 0,0700 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

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

1.34. Почерняку Олексію Володимировичу, орієнтовною площею 0.1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.35. Докалюк Олені Василівні, орієнтовною площею 0.1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Волоське з метою передачі у приватну власність; 

1.36. Нащубській Світлані Антонівні, 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. Коржівці, вул. Вишнева, 12 з метою передачі 

у приватну власність; 

1.37. Нащубській Світлані Антонівні, орієнтовною площею 0.1600 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

адресою с. Коржівці, вул. Вишнева з метою передачі у приватну власність; 

1.38. Ковальчук Тетяні Анатоліївні, 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. Осикове, вул. Козацька, 6 з метою передачі у 

приватну власність; 

1.39. Гуршу Максиму Анатолійовичу, 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. Маниківці, вул. Яна Ольшанського, з метою 

передачі у приватну власність; 

1.40. Гуршу Максиму Анатолійовичу, орієнтовною площею 0.0500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 

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

1.41. Вапняру Миколі Казимировичу, орієнтовною площею 0.0045 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою               

м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну власність; 

1.42. Козирській Людмилі Миколаївні, площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства, що розташована за межами с. Зяньківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821583600:03:038:0012, 

площею 22,5092 га; 



1.43. Зданевич Тетяні Дмитрівні, орієнтовною площею 0,4200 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі 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 

6821581200:03:013:0023, площею 10,0404 га.; 

1.44. Штанько Людмили Антонівни орієнтовною площею 0,9600 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

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

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0005, площею 4,0954 га; 

1.45. Штанько Віталію Васильовичу орієнтовною площею 1,2377 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

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

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0005, площею 4,0954 га; 

1.46. Максімовій Марині Костянтинівні, орієнтовною площею 0,9530 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі 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 

6821581200:03:013:0019, площею 0,9530 га; 

1.47. Гуменюку Владиславу Васильовичу, орієнтовною площею 0,5012 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Божиківці з метою передачі у приватну власність із земельної 

ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:083:0003, площею 0,5012 га; 

1.48. Яковлєву Назару Юрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:02:017:0094, площею 2,0000 га.; 

1.49. Яковлєвій Наталії Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:02:023:0013, площею 2,0000 га.; 

1.50. Кучеруку Михайлу Івановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:02:023:0012, площею 2,0000 га.; 

1.51. Береговому Андрію Олеговичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0010, площею 1,9045 га.; 

1.52. Береговій Інні Олександрівні, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0008, площею 1,9045 га.; 

1.53. Яворській Антоніні Станіславівні, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 



з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0009, площею 1,9045 га.; 

1.54. Хитруку Ігорю Вікторовичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0007, площею 1,9045 га.; 

1.55. Саковському Вадиму Олександровичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою в с. 

Мазники з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0006, площею 1,9045 га.; 

1.56. Романіву Матвію Вікторовичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0005, площею 1,9045 га.; 

1.57. Поперечному Володимиру Михайловичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0004, площею 1,9045 га.; 

1.58. Когуту Володимиру Петровичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства в с. Мазники з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0003, площею 1,9045 га.; 

1.59. Кучеруку Михайлу Петровичу, орієнтовною площею 1,9045 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі загального користування із зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Мазники 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821586000:01:011:0002, площею 1,9045 га.; 

2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок АТ «Хмельницькобленерго»: 

2.1. орієнтовною площею 0,0081 га. 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  ПЛ-10 кВ Л – 24 (12 опор) 

що знаходиться за адресою Хмельницька область, с. Кальня з метою передачі в оренду; 

2.2. орієнтовною площею 0,0012 га. 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  КТП-10/0,4 КТПС №501 

що знаходиться за адресою Хмельницька область, с. Кальня з метою передачі в оренду. 

3. Надати дозвіл Трубіцькому Олексію Івановичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення, із земель 

сільськогосподарського призначення площею 3.6322 га, що передана в користування на 

умовах оренди згідно договору оренди зареєстрованого 25.07.2012р. №682158084001248, яка 

розташована за межами с. Шелехове з кадастровим номером 6821580800:04:056:0004, у землі 

водного фонду для рибогосподарських потреб; 

4. Надати дозвіл Бондару Олександру Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 17,1994 га що розташована за 

межами с. Мазники з кадастровим номером 6821586000:02:030:0002, яка  передана в 

користування на умовах оренди зареєстрованого 03.08.2011р. із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для сінокосіння і випасання худоби із зміною виду 

використання у землі для ведення товарного сільськогосподарського призначення; 



5. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки: 

5.1.  Тамоєву Джумберу Валерійовичу, орієнтовною площею 0,0035 га, що розташована за 

адресою м. Деражня, пров. Піонерський із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва індивідуальних гаражів, у зв’язку з тим, що на земельній ділянці знаходиться 

об’єкт нерухомого майна; 

5.2. Сінькевич Марії Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Новосілка з метою передачі у приватну власність 

із земельної ділянки з кадастровим номером 6821587800:04:008:0012, площею 4,4080 га. у 

зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не знаходиться в комунальній власності 

Деражнянської міської ради; 

5.3. Мельнику Віктору Івановичу, орієнтовною площею 1.5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою   за межами с. Шпичинці у зв’язку з тим, що на дану земельну ділянку 

надано дозвіл на розробку проекту землеустрою іншому громадянину; 

5.4. Вавруху Вілену Францовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Пилипи, у зв’язку із тим, що дана земельна ділянка знаходиться в 

користуванні інших громадян; 

5.5.      Сухоносу Івану Михайловичу, орієнтовною площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою   за межами с. Сіноводи, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не 

знаходиться в комунальній власності Деражнянської міської ради; 

5.6. Гуменюк Жанні Владиславівні, площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення, землі 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 6821580800:04:031:0032, 

площею 4,107 га у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не знаходиться в комунальній 

власності Деражнянської міської ради; 

5.7. Плаксію Олександру Антоновичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою смт. Лозове, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на землях загального 

користування (громадського призначення); 

 

6. 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                                                                          А.М. Ковпак 


	УКРАЇНА
	ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
	ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
	П'ятнадцята сесія

