
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять четверта сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
07 листопада 2017 року                   м. Деражня                                       № 4 
 
   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  
  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. Цегельнику Віктору Вікторовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0300 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Є. Андріюка, 43 в  
м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.2. Галунко Віталію 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 0,2500 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Завалля, 21 в  
м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.3. Мазуру Олександру Антоновичу 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. І. Франка, 71 в м. 
Деражні  з метою передачі у власність.  
1.4. Юзві Марії Василівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
по вул. Гагаріна, 1 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Зозулі Валентині Михайлівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Робітнича, 13 в м. Деражні з метою передачі у власність.  
1.6. Собчику Віктору Болеславовичу орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Сагайдачного, 10/1 в м. Деражні з метою передачі у власність.  
1.7. Підлуцькому Павлу Юрійовичу орієнтовною площею 0,0480 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.  
 



1.8. Бондар Світлані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0060 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по провул. Миру, 2 в м. Деражні з метою передачі у власність.  
1.9. Лопатюк Ользі Дмитрівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Є. Андріюка в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.10. Ляміну Павлу Генадійовичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.11. Павловському Василю Леонідовичу орієнтовною площею 0,0035 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.12. Каменяр Ользі Володимирівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. Українки в  
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.13. Яворському Олександру Володимировичу орієнтовною площею 0,0045 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по  
вул. Промислова в м. Деражні з метою передачі у власність. 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Кузьмінській Ользі Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Барська в м. Деражні у зв’язку з тим, що планом зонування м. Деражні на цій земельній 
ділянці передбачено в перспективі земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд. 
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                                                                             Ковпак А. М. 
 
 
 


