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                                             УКРАЇНА                             ПРОЕКТ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

        серпня 2017 року                     м. Деражня                                       №   

   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. Гуменному Василю Григоровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Прилюка, 10 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Приступі Анатолію Станіславовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Молодіжна в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.3. Романовій Любові Броніславівні та Шпак Аліні Володимирівні орієнтовною площею 
0,1000 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стрілецького, 13 в м. Деражні з 
метою передачі у спільну сумісну власність. 
1.4. Романовій Любові Броніславівні орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Стрілецького, 13 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Щур Аллі Анатоліївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Б. Олійника в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.6. Мандибурі Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.7. Бузі Руслану Григоровичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Б. Олійника в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Слишинській Валентині Іванівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Б. Олійника в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.9. Приступі Анатолію Станіславовичу орієнтовною площею 0,0300 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миру, 38/2 
в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
2. 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


