
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      сімнадцята сесія  
   сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
04 листопада 2016 р.                          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, ст. 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання громадян, 
підприємств висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  
  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. Бородію Олександру Олександровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,1000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства  по вул. Горького, 29 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Присяжнюку Володимиру Олександровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Бульвар Каштановий в м. Деражні з метою передачі 
у власність. 
1.3. Гжегожевській Анні Володимирівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул. Першотравнева, 54 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.4. Максімову Віктору Григоровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул. Київська в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Стрілецькому Едуарду Броніславовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Київська в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.6. Курасу Роману Олександровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул. Проскурівська в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.7. Фридинському Миколі Євстафійовичу орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Слобода в 
м. Деражні для зміни цільового призначення земельної ділянки із земель водного фонду в 
землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  з метою передачі у власність. 



1.8. Мазуру Олександру Вікторовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.9. Плисці Василині Сергіївні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.10. Мазур Людмилі Леонідівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.11. Мельнику Олексію Васильовичу орієнтовною площею 0,0060 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.12. Гжегожевському Руслану Владиславовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. 
Піонерський в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.13. Великій Тетяні Вікторівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.14. Розводівській Вікторії Віталіївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.15. Мацюку Сергію Володимировичу орієнтовною площею 0,0070 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.16. Муляру Олександру Григоровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Слов’янська в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.17. ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» орієнтовною площею 0,0500 га із земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд по вул. 
Миру, 132/7 в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.18. Кучерявому Олександру Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.19. Донець Леоніду Дмитровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.20. Чопику Сергію Сергійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.21. Гущі Олегу Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.22. Супруновському Олегу Михайловичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.23. Грищуку Сергію Олексійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.24. Лисиці Віталію Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.25. Плохотнюку Віталію Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.26. Підлюдному Сергію Григоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.27. Майданюку Максиму Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.28. Павліку Богдану Івановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.29. Янчуку Андрію Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.30. Сироїжку Олександру Григоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.31. Іванченко Олегу Сергійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.32. Марущаку Віталію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.33. Трояку Ярославу Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.34. Бондарю Володимиру Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.35. Заворотному Юрію Борисовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.36. Хомі Сергію Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.37. Вонсовичу Олександру Віталійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.38. Зубіцькому Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.39. Войт Валерію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.40. Ковбасюку Віталію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.41. Мостенець Василю Івановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.42. Смолінському Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.43. Марунчаку Анатолію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.44. Левицькому Тимуру Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.45. Мельнику Івану Андрійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.46. Мельнику Сергію Григоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.47. Підганюку Олександру Андрійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.48. Гончаруку Юрію Олександровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.49. Очеретнюку Вадиму Станіславовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.50. Бідному Олександру Юрійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.51. Сухіну Віктору Григоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.52. Слюсарю Віталію Олександровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.53. Каракулі Надії Петрівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.54. Колюді Андрію Віталійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.55. Чорному Сергію Леонтійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.56. Бондарю Андрію Григоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.57. Дячук Валерію Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.58. Мазур Євгену Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.59. Маліванчуку Сергію Олександровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.60. Жураковському Миколі Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.61. Кушніру Віктору Івановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.62. Березюку Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.63. Бузі Сергію Олександровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.64. Вєтрову Руслану Сергійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.65. Коріню Василю Васильовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.66. Вавринчуку Петру Федоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.67. Дмитренку Олександру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.68. Кірєєву Костянтину Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.69. Грінченко Руслану Леонідовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.70. Бадикову Сергію Валерійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.71. Мандебурі Ігорю Всеволодовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.72. Панасюку Миколі Володимировичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.73. Столярчуку Андрію Євгенійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.74. Мельнику Василю Дмитровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.75. Кебало Юрію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.76. Фурману Володимиру Григоровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.77. Дубілею Володимиру Петровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.78. Мойсеєнко Анатолію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.79. Мазуру Павлу Дмитровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність.  
1.80. Слюсарю Ігорю Дмитровичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.81. Йолтухівській Ядзі Федорівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.82. Мазуру Миколі Йосиповичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.83. Гульці Олегу Михайловичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.84. Деменьшину Володимиру Георгійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.85. Ковальській Галині Анатоліївні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.86. Весілику Михайлу Михайловичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.87. Лонському Сергію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.88. Марійчуку Олександру Івановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.89. Беднарському Олексію Альбіновичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.90. Воронюку Сергію Едуардовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.91. Лободі Петру Олексійович орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.92. Мусієнку Віктору Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.93. Бойко Павлу Степановичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.94. Валаху Олександру Миколайовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Мойсеєнко Анатолію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 
Деражні у зв’язку з тим, що на цій земельній ділянці проходить каналізаційна мережа.  



2.2. Ратушній Євгені Анатоліївні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Проскурівська в м. Деражні у зв’язку з тим, що планом зонування м. Деражні на цій 
земельній ділянці передбачено зелену зону і зелені насадження загального користування. 
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                                                                  А. М. Ковпак 
	


