
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

десята сесія  
сьомого скликання 
РІШЕННЯ 

 
  25  травня 2016 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  
  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. Іваненко Зореславу Аркадійовичу 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 пров. Кар`єрному в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Шандизі Миколі Васильовичу 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 пров. Кар`єрному в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.3. Кушнір Валентині Павлівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,1100 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.4. Шелкунову Олегу Васильовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0200 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Барська, 28 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Мандибурі Любові Дмитрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0200 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Подільська, 15 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.6. Кобилецькій Оксані Михайлівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,3500 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Трояни, 12 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.7. Процак Валентині Анатоліївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Трояни, 14 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Загребельському Сергію Францовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,1300 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Шевченка, 9 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.9. Новоставській Любові Віталіївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,1500 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Шевченка, 47 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.10. Левандовській Ірині Вікторівні орієнтовною площею 0,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
провул. Заводський в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.11. Семеновій Тетяні Василівні орієнтовною площею 0,1000 га для зміни цільового 
призначення із земель сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської 
забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
та орієнтовною площею 0,0200 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Шевченка в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 
1.12. Савіцькій Світлані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по пров. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.13. Лисаку Анатолію Андрійовичу орієнтовною площею 0,0025 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.14. Ніжинському Олександру Віталійовичу 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. Кобилецькій Марії Василівні орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.16. Бриндзак Сніжані Володимирівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Першотравнева в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.17. Мазуру Петру Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.18. Гавловському Петру Федоровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.19. Мартишевському Петру Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.20. Маркову Олександру Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.21. Волощуку Дмитру Юрійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.22. Вандюку Андрію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.23. Пізюті Богдану Борисовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.24. Колеснік Надії Володимирівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.25. Заболотному Олександру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.26. Березюку Андрію Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.27. Батіщевій Тетяні Миколаївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.28. Джиголі Олексію Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.29. Свириді Володимиру Вікентійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.30. Дунді Василю Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.31. Майдебурі Миколі Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.32. Делінді Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.33. Зусько Олександру Максимовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.34. Ковальчуку Михайлу Мироновичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.35. Ковалю Сергію Віталійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.36. Балаушко Ігорю Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.37. Кримському Миколі Броніславовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.38. Леськову Василю Васильовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.39. Поліщуку Дмитру Леонідовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.40. Смішній Галині Михайлівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.41. Ясінському Цезарю Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.42. Мальчику Миколі Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.43. Волошину Володимиру Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.44. Ткачуку Володимиру Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.45. Ткачуку Дмитру Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.46. Гук Руслану Валентиновичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.47. Савіцькій Лілії Порфирівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.48. Шандрі Олегу Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.49. Король Оксані Євменівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.50. Янюку Олександру Феліксовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.51. Горлецькому Анатолію Борисовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.52. Гриценко Валентині Яківні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.53. Сухіній Ользі Миколаївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.54. Періжок Дмитру Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.55. Дмитришеній Галині Петрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.56. Кузюку Анатолію Леонідовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.57. Розводівському Віктору Арсеновичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.58. Бідасюк Миколі Васильовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.59. Караванову Сергію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.60. Гриньову Дмитру Анісімовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.61. Цюрукало Сергію Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.62. Моторній Ніні Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.63. Білюк Юлії Миколаївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.64. Степанюку Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.65. Загродському Олександру Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.66. Сухіну Григорію Парфентійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.67. Шалан Сергію Святославовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.68. Ляхович Людмилі Володимирівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.69. Задерейко Людмилі Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.70. Клопову Олександру Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.71. Штанько Інні Петрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.72. Стасюку Анатолію Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.73. Свириді Сергію Вікентійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.74. Беспалько Віктору Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.75. Адамову Валентину Теофіловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.76. Бузі Валентині Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.77. Гончаруку Олегу Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.78. Беринді Василю Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.79. Стецюк Вікторії Вікторівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.80. Шевцовій Зінаїді Володимирівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.81. Яросі Інні Альвіанівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.82. Протас Ніні Йосипівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.83. Фурману Анатолію Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.84. Петруку Володимиру Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.85. Ходаніцькому Сергію Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.86. Хитруку Олександру Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.87. Чаплінському Леоніду Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.88. Копачівській Емілії Петрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.89. Волуцькому Олександру Іллічу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.90. Землякову Кирилу Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.91. Мантур Світлані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.92. Соколовському Андрію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.93. Кані Галині Олександрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.94. Магдіну Сергію Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.95. Гордєєву Валерію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.96. Коновалову Олександру Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.97. Стасюку Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.98. Стасюк Валентині Михайлівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.99. Звірку Василю Павловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.100. Сафіуліну Валерію Ризатдимовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.101. Свириді Інні Анатоліївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.102. Слободянюк Оксані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.103. Яворському Михайлу Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.104. Мовчанюк Світлані Григорівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.105. Соломчуку Володимиру Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.106. Лабай Євгенії Петрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.107. Свідерському Олександру Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.108. Чорному Анатолію Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.109. Волковинському Валентину Герасимовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.110. Моргайло Василю Тимофійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.111. Пядик Галині Анатоліївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.112. Маковей Альоні Сергіївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.113. Пітуху Олександру Івановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.114. Завальніцькому Руслану Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.115. Советському Михайлу Михайловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.116. Беркій Ярославу Омельяновичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.117. Лісовій Лесі Михайлівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.118. Білику Івану Петровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.119. Бабарикіній Надії Георгіївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.120. Кушніру Андрію Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.121. Галянт Михайлу Йосиповичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.122. Демчуку Андрію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.123. Бородкіній Валентині Тимофіївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.124. Сидоруку Віктору Васильовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.125. Лукасевічу В’ячеславу Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.126. Орловій Галині Олександрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.127. Кульчицькій Людмилі Миколаївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.128. Мельнику Дмитру Венедиктовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.129. Ніцевичу Олександру Миколайовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.130. Шкейді Ірині Валентинівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.131. Мандибурі Миколі Володимировичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.132. Баранському Григорію Пилиповичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.133. Кузирю Сергію Андрійовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.134. Колодію Віктору Броніславовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.135. Бондарю Сергію Григоровичу орієнтовною площею 0,0050 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.136. Середюк Любові Григорівні орієнтовною площею 0,0050 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.137. Надахівській Єлизаветі Феодосіївні орієнтовною площею 0,0900 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул.. Слобода, 20 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.138. Прилуцькому Анатолію Валентиновичу орієнтовною площею 0,0700 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Промислова, 9/1 в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 
1.139. Сідлецькому Володимиру Феліксовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Б. Олійника  в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.140. Козирській Валентині Миколаївні орієнтовною площею 0,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Подільська в м. Деражні 
з метою передачі у власність. 
1.141. Йолтуховській Наталії Юріївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Слобода, 51/1 в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.142. Підгородецькому Володимиру Івановичу орієнтовною площею 0,1700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Слобода, 48 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.143. ПрАТ «Деражнянський молочний завод» орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови з метою передачі у користування на підставі договору 
суперфіцій для будівництва очисних споруд по вул. Барська в м. Деражні. 
1.144. Зубковій Ірині Вікторівні орієнтовною площею 0,1000 га 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  
по вул. Слобода в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.145. Андріюк Олені Олександрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул. Слобода в м. Деражні з метою передачі у власність. 
 



2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Іваниці Анатолію Степановичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 
2.2. Іваниці Любові Павлівні орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 
2.3. Король Оксані Євменівні орієнтовною площею 0,1000 га в районі Троянів в м. Деражні із 
земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у зв`язку з тим, що ця земельна ділянка передбачається  згідно 
п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для 
першочергового відведення учасникам антитерористичної операції (учасникам бойових дій). 
2.4. Цвірінькал Інні Іванівні орієнтовною площею 0,1000 га в районі Троянів в м. Деражні із 
земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у зв`язку з тим, що ця земельна ділянка передбачається  згідно 
п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для 
першочергового відведення учасникам антитерористичної операції (учасникам бойових дій). 
2.5. Янюку Євгенію Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні у зв’язку з відсутністю вільної земельної ділянки, місце розташування якої зазначене 
в графічному матеріалі для будівництва 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                                                                          А.М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


