
                                                                                                 

                                                           УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят шоста сесія 

сьомого скликання 

 

                                                          РІШЕННЯ 

 
16   жовтня 2020 року                     м. Деражня                              № 3 

 
   Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок та безоплатну 

приватизацію земельних ділянок громадянами 
 

   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

розроблені ПП «Терра ІЗОП», ПП «Єкзакт», ФОП Щесняк В.А., висновок постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0191 по вул. Промислова, 21 

в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Дубик 

Мирославі Анатоліївні. 

1.2. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0119 по вул. Польова, 26 в м. 

Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Шинкарчук 

Людмилі Михайлівні. 

1.3. площею 0,0554 га з кадастровим номером 6821510100:01:007:0093 по вул. Круча, 25 в м. 

Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Кисіль Галині 

Дмитрівні. 

1.4. площею 0,0377 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0157 по вул. А. Ахматової в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального 

садівництва з метою передачі у власність Мельник Марині Михайлівні. 

1.5. площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0192 по вул. Слов’янська в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального 

садівництва з метою передачі у власність Яворському Володимиру Михайловичу. 



1.6. площею 0,0902 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0190 по вул. Шевченка в м. 

Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального 

садівництва з метою передачі у власність Ковальчуку Олександру Івановичу. 

1.7. площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821510100:02:015:0009 в м. Деражня із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 

метою передачі у власність Підгородецькій Інні Вікторівні. 

1.8. площею 0,0026 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0053 по вул. Промислова в 

м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 

гаража з метою передачі у власність Ленчук Олені Йосипівні. 

1.9. площею 0,0070 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0788 по вул. Проскурівська 

в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 

гаража з метою передачі у власність Бородію Юрію Олександровичу. 

1.10. площею 0,0021 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0787 по провул. 

Піонерський в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 

індивідуального гаража з метою передачі у власність Дембіцькій Анастасії Гнатівні. 

1.11. площею 0,0822 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0793 в м. Деражня із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва з метою 

передачі у власність Мацюк Тетяні Володимирівні. 

1.12. площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0152 по вул. Б. Олійника в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства з метою передачі у власність Поліщук Лілії Миколаївні.. 

1.13. площею 0,0064 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0768 по вул. Миру в м. 

Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 

з метою передачі у власність Ковальчук Антоніні Миронівні. 
 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

2.1. Дубик Мирославі Анатоліївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:017:0191 по вул. Промислова, 21 в м. Деражня із земель житлової та 

громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд. 

2.2. Шинкарчук Людмилі Михайлівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:021:0119 по вул. Польова, 26 в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.3. Кисіль Галині Дмитрівні площею 0,0554 га з кадастровим номером 

6821510100:01:007:0093 по вул. Круча, 25 в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.4. Мельник Марині Михайлівні площею 0,0377 га з кадастровим номером 

6821510100:04:005:0157 по вул. А. Ахматової в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення індивідуального садівництва. 

2.5. Яворському Володимиру Михайловичу площею 0,0500 га з кадастровим номером 

6821510100:02:017:0192 по вул. Слов’янська в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення індивідуального садівництва. 

2.6. Ковальчуку Олександру Івановичу площею 0,0902 га з кадастровим номером 

6821510100:03:007:0190 по вул. Шевченка в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення індивідуального садівництва. 



2.7. Підгородецькій Інні Вікторівні площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:015:0009 в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства. 

2.8. Ленчук Олені Йосипівні площею 0,0026 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0053 по вул. Промислова в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва індивідуального гаража. 

2.9. Бородію Юрію Олександровичу площею 0,0070 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0788 по вул. Проскурівська в м. Деражня із земель житлової та громадської 

забудови  для будівництва індивідуального гаража. 

2.10. Дембіцькій Анастасії Гнатівні площею 0,0021 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0787 по провул. Піонерський в м. Деражня із земель житлової та 

громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.11. Мацюк Тетяні Володимирівні площею 0,0822 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0793 в 

м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення індивідуального садівництва. 
2.12. Поліщук Лілії Миколаївні площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821510100:04:005:0152 по вул. Б. Олійника в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства. 

2.13. Ковальчук Антоніні Миронівні площею 0,0064 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0768 по вул. Миру в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  

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                                                                                                          Андрій КОВПАК 

 

 
 


