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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      сімнадцята сесія  
   сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

04 листопада 2016 р.                          Деражня                                           № 4 

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 «Абрис», ПК «Візир»,  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 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0012 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Сафіуліну Валерію Ризатдимовичу. 
1.2. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0009 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Янюку Олександру Феліксовичу. 
1.3. площею 0,0026 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0010 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Клопову Олександру Михайловичу. 
1.4. площею 0,0026 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0011 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Гавловському Петру Федоровичу. 
1.5. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0013 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Бузі Валентині Іванівні. 
1.6. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0016 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Ніцевичу Олександру Миколайовичу. 
1.7. площею 0,0053 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0021 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Мельнику Дмитру Венидиктовичу. 



1.8. площею 0,0027 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0019 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Бойко Людмилі Федорівні. 
1.9. площею 0,0026 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0017 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Періжок Дмитру Петровичу. 
1.10. площею 0,0026 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0018 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Степанюку Олександру Васильовичу. 
1.11. площею 0,0022 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0020 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Соломчуку Володимиру Володимировичу. 
1.12. площею 0,0025 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0022 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Колеснік Надії Володимирівні. 
1.13. площею 0,0028 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0015 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Шандизі Анатолію Васильовичу. 
1.14. площею 0,0023 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0524 по вул. Майдан 
Привокзальний в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Горпинчук Марії Петрівні. 
1.15. площею 0,0100 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0304 по вул. Дорошенка в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Мельничуку Руслану Григоровичу. 
1.16. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:011:0023 по вул. Трояни, 12 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  та площею 0,3648 га з кадастровим 
номером 6821510100:04:011:0022 по вул. Трояни, 12 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Кобилецькій Оксані Михайлівні. 
1.17. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:011:0025 по вул. Трояни, 14 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  та площею 0,1594 га з кадастровим 
номером 6821510100:04:011:0024 по вул. Трояни, 114 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Процак Валентині Анатоліївні. 
1.18. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0125 по вул. Садова, 20 в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  та площею 0,1185 га з кадастровим 
номером 6821510100:04:011:0026 по вул. Трояни в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Гайдай Тетяні Михайлівні.  
1.19. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:008:0022 по вул. Миру в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  та площею 0,1000 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:008:0021 по вул. Миру в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Кушнір Валентині Павлівні. 
1.20. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:005:0014 по вул. Слобода, 38/6 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у власність Олех Марині 
Сергіївні. 
1.21. площею 0,0520 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0117 по вул. Лермонтова, 
9 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у 
власність Касьянову Сергію Григоровичу. 
1.22. площею 0,0725 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0124 по вул. Завалля в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд  з метою передачі у власність Касьянову 
Олександру Сергійовичу. 
1.23. площею 0,0664 га з кадастровим номером 6821510100:02:006:0001 по вул. 
Проскурівська в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Бікмаєвій Аллі 
Максимівні. 
1.24. площею 0,1583 га з кадастровим номером 6821510100:02:028:0011 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Копачівському Володимиру 
Корнійовичу. 
1.25. площею 0,0140 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0282 по вул. Козацька в м. 
Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Лещук Діні Володимирівні. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Сафіуліну Валерію Ризатдимовичу площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0012 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.2. Янюку Олександру Феліксовичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0009 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.3. Клопову Олександру Михайловичу площею 0,0026 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0010 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.4. Гавловському Петру Федоровичу площею 0,0026 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0011 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.5. Бузі Валентині Іванівні площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0013 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.6. Ніцевичу Олександру Миколайовичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0016 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.7. Мельнику Дмитру Венидиктовичу площею 0,0053 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0021 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.8. Бойко Людмилі Федорівні площею 0,0027 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0019 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.9. Періжок Дмитру Петровичу площею 0,0026 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0017 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 



2.10. Степанюку Олександру Васильовичу площею 0,0026 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0018 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.11. Соломчуку Володимиру Володимировичу площею 0,0022 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0020 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.12. Колеснік Надії Володимирівні площею 0,0025 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0022 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.13. Шандизі Анатолію Васильовичу площею 0,0028 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0015 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.14. Горпинчук Марії Петрівні площею 0,0023 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0524 по вул. Майдан Привокзальний в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.15. Мельничуку Руслану Григоровичу площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0304 по вул. Дорошенка в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.16. Кобилецькій Оксані Михайлівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:011:0023 по вул. Трояни, 12 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  та площею 0,3648 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0022 по вул. Трояни, 
12 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 
2.17. Процак Валентині Анатоліївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:011:0025 по вул. Трояни, 14 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  та площею 0,1594 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0024 по вул. Трояни, 
114 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 
2.18. Гайдай Тетяні Михайлівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0125 по вул. Садова, 20 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  та площею 0,1185 га з кадастровим номером 6821510100:04:011:0026 по вул. Трояни 
в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства.  
2.19. Кушнір Валентині Павлівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:008:0022 по вул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд  та площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:008:0021 по вул. Миру в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 
2.20. Олех Марині Сергіївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0014 по вул. Слобода, 38/6 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.21. Касьянову Сергію Григоровичу площею 0,0520 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0117 по вул. Лермонтова, 9 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 



2.22. Касьянову Олександру Сергійовичу площею 0,0725 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0124 по вул. Завалля в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.23. Бікмаєвій Аллі Максимівні площею 0,0664 га з кадастровим номером 
6821510100:02:006:0001 по вул. Проскурівська в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 
2.24. Копачівському Володимиру Корнійовичу площею 0,1583 га з кадастровим номером 
6821510100:02:028:0011 по вул. Промислова в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 
2.25. Лещук Діні Володимирівні площею 0,0140 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0282 по вул. Козацька в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства. 
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 


