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                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

   квітня 2019 року                                  м. Деражня                              №  

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 С.А., ПП «Абрис» та ФОП Гонгало 
Ю.В., 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 6821510100:03:006:0731 по вул. І. Франка, 79 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0400 га з кадастровим номером 
6821510100:03:001:0007 по вул. І. Франка, 79 в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Мазур Тетяні Євгенівні. 
1.2. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0144 по провул. Затишний, 
18 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0470 га з 
кадастровим номером 6821510100:02:020:0145 по провул. Затишний, 18 в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Данілкову Сергію Івановичу. 
1.3. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0361 по вул. Є. Андріюка, 
27 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0793 га з 
кадастровим номером 6821510100:04:001:0360 по вул. Є. Андріюка, 27 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Максимчук Аделі Петрівні. 



1.4. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:022:0056 по провул. Заводський 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мазанюку 
Миколі Петровичу. 
1.5. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0137 по вул. Нижня в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Лабай Євгенії 
Петрівні. 
1.6. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0138 по вул. Нижня в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мендрик 
Оксані Григорівні. 
1.7. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0142 по вул. Молодіжна, 5 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Прокопишену 
Ярославу Васильовичу. 
1.8. площею 0,0400 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0732 по вул. Грушевського в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Корчовому 
Роману Васильовичу. 
1.9. площею 0,0770 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0724 по провул. І. Богуна, 
12 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Юзьковій Надії Володимирівні. 
1.10. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:029:0001 по вул. 
Проскурівська, 47 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Мендрику Володимиру Мар’яновичу. 
1.11. площею 0,0947 га з кадастровим номером 6821510100:02:004:0036 по вул. Слобода в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Фридинському 
Миколі Євстафійовичу. 
1.12. площею 0,0937 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0054 в м. Деражні із 
земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Стадніку Віталію 
Олександровичу. 
1.13. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0104 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Бондару 
Андрію Григоровичу. 
1.14. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0103 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Вознюку 
Володимиру Васильовичу. 



1.15. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821510100:04:009:0019 в районі Трояни м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Мазуру Олександру Вікторовичу. 
1.16. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821510100:04:009:0018 в районі Трояни м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою 
передачі у власність Плисці Василині Сергіївні. 
1.17. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821510100:04:009:0022 в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення  для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Мазуренок Віктору Володимировичу. 
1.18. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821510100:01:004:0024 в районі Германове м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Гандурському Юрію Вікторовичу. 
1.19. площею 0,0034 га з кадастровим номером 6821510100:03:005:0018 по вул. Слобода в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Радавчуку Антону Васильовичу. 
1.20. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0716 по вул. Миру в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Добровольському Олександру Віталійовичу. 
1.21. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0149 по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Видай Людмилі Миколаївні. 
1.22. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0146 по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Мацюк Тетяні Володимирівні. 
1.23. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0150 по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Мацюк Ганні Левківні. 
1.24. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0139 по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Петровій Лесі Олександрівні. 
1.25. площею 0,0035 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0730 по вул. Грушевського 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Галушко Олександру Васильовичу. 
1.26. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0035 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Луцак Катерині Іванівні. 
1.27. площею 0,0040 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0722 по вул. Грушевського 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Андрійчук Ріті Русланівні. 
1.28. площею 0,0029 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0367 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Кобзару Віктору Івановичу. 
1.29. площею 0,0023 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0366 по вул. Барська в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Вергелюку Олександру Олександровичу. 



1.30. площею 0,0555 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0719 по вул. Подільська в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Зусько Богдану 
В’ячеславовичу. 
1.31. площею 0,0683 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0723 по вул. Подільська, 38 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у спільну сумісну 
власність Зусько В’ячеславу Максимовичу, Зусько Ользі Михайлівні, Зусько Вікторії 
В’ячеславівні та Ніженській Ірині В’ячеславівні. 
1.32. площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0715 по вул. Миру, 132/7 в 
м. Деражні із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної , машинобудівної та іншої промисловості з метою передачі в 
оренду ТОВ «Хмельницька універсальна компанія». 
1.33. площею 25,0000 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0066 в м. Деражні із 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетичної 
інфраструктури з метою передачі в користування на підставі договору суперфіцій ТОВ 
«ГеліосДе». 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:008:0024 в м. Деражні та змінити цільове призначення 
земельної ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення в землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства Блажкевичу Олегу Володимировичу. 

3. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
3.1. Мазур Тетяні Євгенівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0731 по вул. І. Франка, 79 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0400 га з кадастровим номером 6821510100:03:001:0007 по вул. І. 
Франка, 79 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
3.2. Данілкову Сергію Івановичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0144 по провул. Затишний, 18 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0470 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0145 по 
провул. Затишний, 18 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
3.3. Максимчук Аделі Петрівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0361 по вул. Є. Андріюка, 27 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0793 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0360 по вул. 
Є. Андріюка, 27 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 



3.4. Мазанюку Миколі Петровичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:022:0056 по провул. Заводський в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
3.5. Лабай Євгенії Петрівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0137 
по вул. Нижня в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
3.6. Мендрик Оксані Григорівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:001:0138 по вул. Нижня в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.7. Прокопишену Ярославу Васильовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:005:0142 по вул. Молодіжна, 5 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.8. Корчовому Роману Васильовичу площею 0,0400 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0732 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.9. Юзьковій Надії Володимирівні площею 0,0770 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0724 по провул. І. Богуна, 12 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
3.10. Мендрику Володимиру Мар’яновичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:029:0001 по вул. Проскурівська, 47 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
3.11. Фридинському Миколі Євстафійовичу площею 0,0947 га з кадастровим номером 
6821510100:02:004:0036 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.12. Стадніку Віталію Олександровичу площею 0,0937 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0054 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
3.13. Бондару Андрію Григоровичу площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0104 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.14. Вознюку Володимиру Васильовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0103 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.15. Мазуру Олександру Вікторовичу площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:09:0019 в районі Трояни м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення садівництва. 



3.16. Плисці Василині Сергіївні площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:09:0018 в районі Трояни м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення садівництва. 
3.17. Мазуренок Віктору Володимировичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0022 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для 
ведення особистого селянського господарства. 
3.18. Гандурському Юрію Вікторовичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:004:0024 в районі Германове м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення особистого селянського господарства. 
3.19. Радавчуку Антону Васильовичу площею 0,0034 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0018 по вул. Слобода в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.20. Добровольському Олександру Віталійовичу площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0716 по вул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.21. Видай Людмилі Миколаївні площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0149 по вул. І. Гейсуна в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.22. Мацюк Тетяні Володимирівні площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0146 по вул. І. Гейсуна в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.23. Мацюк Ганні Левківні площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0150 по вул. І. Гейсуна в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.24. Петровій Лесі Олександрівні площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0139 по вул. І. Гейсуна в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.25. Галушко Олександру Васильовичу площею 0,0035 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0730 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.26. Луцак Катерині Іванівні площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:02:011:0035 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.27. Андрійчук Ріті Русланівні площею 0,0040 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0722 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.28. Кобзару Віктору Івановичу площею 0,0029 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0367 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.29. Вергелюку Олександру Олександровичу площею 0,0023 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0366 по вул. Барська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
3.30. Зусько Богдану В’ячеславовичу площею 0,0555 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0719 по вул. Подільська в м. Деражні із земель житлової та громадської 



забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
3.31. Блажкевичу Олегу Володимировичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:008:0024 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства  

4. Передати у спільну сумісну власність Зусько В’ячеславу Максимовичу, Зусько Ользі 
Михайлівні, Зусько Вікторії В’ячеславівні та Ніженській Ірині В’ячеславівні земельну 
ділянку площею 0,0683 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0723 по вул. Подільська, 
38 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
5. 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 


