
                                                               
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова тринадцята сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

09 липня 2021 року                           Деражня                                 № 4 
 
   Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок, в тому  
числі із зміною виду використання, 
передача у власність земельних ділянок,  
користування на умовах оренди. 
 
        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 «Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП Смульський В. А., ПП «Діоріт плюс 1», ПП 
«Абрис», ФОП Щесняк С.А.., ФОП  Степанкевич Д. Е., ФОП  Вознюк 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. Бондар Ользі Миколаївні, площею 0,1470 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.2. Бородій Анастасії Євгеніївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:05:025:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.3. Джеломанову Юрію Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:05:025:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.4. Голінку Дмитру Олеговичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:05:025:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.5. Корчовій Світлані Володимирівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:087:0009 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.6. Кушніру Віктору Андрійовичу, площею 1,8683 га з кадастровим номером 
6821580800:04:034:0018 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.7. Підгородецькому Анатолію Миколайовичу, площею 0,6505 га з кадастровим номером 
6821580800:04:002:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.8. Біляку Олегу Михайловичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:047:0003 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 



призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.9. Дідик Віліні Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:016:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.10. Івановській Марині Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:051:0509 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.11. Ваврух Анастасії Дмитрівні, площею 1,8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0023 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.12. Вавруху Дмитру Анатолійовичу, площею 1,8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0020 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.13. Плюті Ігорю Миколайовичу, площею 1,8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:022:0022 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.14. Швецю Олександру Ігоровичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:040:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.15. Бохонько Ірині Романівні, площею 0,4600 га з кадастровим номером 
6821582800:01:013:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.16. Бубелі Валентині Леонідівні, площею 0,8400 га з кадастровим номером 
6821582800:01:011:0131 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.17. Петренко Оксані Михайлівні, площею 0,3760 га з кадастровим номером 
6821583600:02:001:0059 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,9296 га з кадастровим номером 6821583600:02:001:0062 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.18. Віхістюк Олені Анатоліївні, площею 0,2600 га з кадастровим номером 
6821584000:01:003:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.19. Цвірінькалу Артему Романовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821584000:02:001:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.20. Цвірінькал Ілоні Олегівні, площею 0,8894 га з кадастровим номером 
6821584000:02:001:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.21. Худенко Надії Ігнатівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:015:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.22. Войтовій Ганні Володимирівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:027:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.23. Терещук Лілії Василівні, площею 1,2000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:020:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.24. Романів Єлізаветі Вікторівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:027:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.25. Аннюку Володимиру Орестовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587000:02:012:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.26. Коваль Ніні Карлівні, площею 0,1655 га з кадастровим номером 
6821587000:02:018:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.27. Похило Олені Андріївні, площею 1,5000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:022:0071 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.28. Кілімніку Сергію Францовичу, площею 0,1728 га з кадастровим номером 
6821588200:01:005:0068 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,4925 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0067 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.29. Бідній Тетяні Дмитрівні, площею 0,2359 га з кадастровим номером 
6821588800:03:001:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.30. Дудар Ользі Володимирівні, площею 0,4414 га з кадастровим номером 
6821588800:01:015:0099 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2630 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0044 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.31. Залуцькій Віталіні Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:026:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.32. Завадській Марині Валеріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:026:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.33. Лялька Надії Антонівні, площею 0,1933 га з кадастровим номером 
6821588800:03:002:0170 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.34. Шинкарчуку Михайлу Степановичу, площею 0,2900 га з кадастровим номером 
6821588800:03:001:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,2130 га з кадастровим номером 6821588800:03:002:0169 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.35. Морозу Олександру Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0014 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.36. Гадзевич Юлії Нарцизівні, площею 0,9000 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.37. Колеснік Анжелі Володимирівні, площею 0,9500 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.38. Ручинському Віктору Михайловичу, площею 0,5500 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0045 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.39. Гадзевичу Леоніду Вікторовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0424 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0421 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.40. Костюк Онисії Леонтіївні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0420 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 0,0181 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0419 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.41. Смолій Галині Михайлівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0020 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 0,2700 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,7000 га з кадастровим номером 6821587000:01:009:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.42. Карасевич Тетяні Леонідівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587400:03:011:0006 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
1.43. Шинкарчуку Максиму Михайловичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:03:001:0027 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
1.44. Галушку Олександру Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:06:003:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.45. Панчішко Олені Сергіївні, площею 1,8610 га з кадастровим номером 
6821589200:04:069:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.46. Зимі Ользі Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:042:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.47. Георгановій Тетяні Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:054:0104 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.48. Пушкар Юлії Анатоліївні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:05:005:0006 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 



- площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589200:05:005:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.49. Пушкару Володимиру Івановичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:05:005:0007 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
1.50. Томашевській Валентині Олександрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:07:002:0069 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0063 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,1964 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0076 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,3800 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0065 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0068 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0064 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.51. Капранчуку Валентину Миколайовичу, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0818 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.52. Косевичу Олегу Юрійовичу, площею 0,0027 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0828 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.53. Негорую Володимиру Володимировичу, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0825 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.54. Козюк Клавдії Григорівні, площею 0,0019 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0830 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.55. АТ «Хмельницькобленерго», площею 0,0028 га із кадастровим номером 
6821589200:04:051:0008 із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, з метою передачі у користування на 
умовах оренди; 
 
2.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Бондар Ользі Миколаївні, площею 0,1470 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.2. Бородій Анастасії Євгеніївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:05:025:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.3. Джеломанову Юрію Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:05:025:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



2.4. Голінку Дмитру Олеговичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:05:025:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.5. Корчовій Світлані Володимирівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:087:0009 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.6. Кушніру Віктору Андрійовичу, площею 1,8683 га з кадастровим номером 
6821580800:04:034:0018 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу для ведення особистого селянського господарства; 
2.7. Підгородецькому Анатолію Миколайовичу, площею 0,6505 га з кадастровим номером 
6821580800:04:002:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.8. Біляку Олегу Михайловичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:047:0003 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.9. Дідик Віліні Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:016:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.10. Івановській Марині Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:051:0509 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.11. Ваврух Анастасії Дмитрівні, площею 1,8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0023 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.12. Вавруху Дмитру Анатолійовичу, площею 1,8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0020 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.13. Плюті Ігорю Миколайовичу, площею 1,8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:022:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.14. Швецю Олександру Ігоровичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:040:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.15. Бохонько Ірині Романівні, площею 0,4600 га з кадастровим номером 
6821582800:01:013:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.16. Бубелі Валентині Леонідівні, площею 0,8400 га з кадастровим номером 
6821582800:01:011:0131 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.17. Петренко Оксані Михайлівні, площею 0,3760 га з кадастровим номером 
6821583600:02:001:0059 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,9296 га з кадастровим номером 6821583600:02:001:0062 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.18. Віхістюк Олені Анатоліївні, площею 0,2600 га з кадастровим номером 
6821584000:01:003:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.19. Цвірінькалу Артему Романовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821584000:02:001:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.20. Цвірінькал Ілоні Олегівні, площею 0,8894 га з кадастровим номером 
6821584000:02:001:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



2.21. Худенко Надії Ігнатівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:015:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.22. Войтовій Ганні Володимирівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:027:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.23. Терещук Лілії Василівні, площею 1,2000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:020:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.24. Романів Єлізаветі Вікторівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:027:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.25. Аннюку Володимиру Орестовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587000:02:012:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.26. Коваль Ніні Карлівні, площею 0,1655 га з кадастровим номером 
6821587000:02:018:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.27. Похило Олені Андріївні, площею 1,5000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:022:0071 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.28. Кілімніку Сергію Францовичу, площею 0,1728 га з кадастровим номером 
6821588200:01:005:0068 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,4925 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0067 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.29. Бідній Тетяні Дмитрівні, площею 0,2359 га з кадастровим номером 
6821588800:03:001:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.30. Дудар Ользі Володимирівні, площею 0,4414 га з кадастровим номером 
6821588800:01:015:0099 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,2630 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0044 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.31. Залуцькій Віталіні Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:026:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.32. Завадській Марині Валеріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:026:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.33. Лялька Надії Антонівні, площею 0,1933 га з кадастровим номером 
6821588800:03:002:0170 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.34. Шинкарчуку Михайлу Степановичу, площею 0,2900 га з кадастровим номером 
6821588800:03:001:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,2130 га з кадастровим номером 6821588800:03:002:0169 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.35. Морозу Олександру Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



2.36. Гадзевич Юлії Нарцизівні, площею 0,9000 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.37. Колеснік Анжелі Володимирівні, площею 0,9500 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.38. Ручинському Віктору Михайловичу, площею 0,5500 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0045 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.39. Гадзевичу Леоніду Вікторовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0424 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0421 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.40. Костюк Онисії Леонтіївні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0420 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,0181 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0419 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.41. Смолій Галині Михайлівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0020 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,2700 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,7000 га з кадастровим номером 6821587000:01:009:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.42. Карасевич Тетяні Леонідівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587400:03:011:0006 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
2.43. Шинкарчуку Максиму Михайловичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:03:001:0027 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
2.44. Галушку Олександру Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:06:003:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.45. Панчішко Олені Сергіївні, площею 1,8610 га з кадастровим номером 
6821589200:04:069:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.46. Зимі Ользі Володимирівні, площею, 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:042:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
2.47. Пушкар Юлії Анатоліївні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:05:005:0006 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589200:05:005:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.48. Пушкару Володимиру Івановичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:05:005:0007 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
2.49. Томашевській Валентині Олександрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:07:002:0069 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0063 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



-  площею 0,1964 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0076 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,3800 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0065 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0068 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0064 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
2.50. Капранчуку Валентину Миколайовичу, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0818 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
2.51. Косевичу Олегу Юрійовичу площею 0,0027 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0828 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
2.52. Негорую Володимиру Володимировичу, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0825 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
2.53. Козюк Клавдії Григорівні, площею 0,0019 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0830 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
 
 
3. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою та передачі у власність: 
3.1.  Лисаку Віктору Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:008:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що наданій земельні ділянці наявні 
залишки будівель і споруд, на які перебувають у власності інших осіб. 
3.2. Алєксєєву Юрію Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Алєксєєва Юрія Миколайовича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1873-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.3. Богдану Андрію Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 



землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Богдана Андрія Олександровича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1869-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.4. Басу Володимиру Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Баса Володимира Васильовича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1874-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.5. Бас Наталії Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 



комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Бас Наталії Володимирівни про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1876-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.6. Тітаренку Євгену Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:051:0505 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Тітаренка Євгена Юрійовича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1878-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.7. Зимі Вірі Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Зими Віри Михайлівни про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 



громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1866-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.8. Кравченку Віталію Руслановичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:051:0504 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Кравченка Віталія Руслановича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1893-СГ від 07.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.9. Легейді Олені Леонідівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Легейди Олени Леонідівни про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1875-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.10. Кравченку Руслану Віталійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 



призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Кравченка Руслана Віталійовича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1877-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.11. Ірчишину Валерію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Ірчишина Валерія Анатолійовича про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1871-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.12. Кравченко Надії Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 



Деражнянської міської ради заяви гр. Кравченко Надії Миколаївни про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 
цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що розташовані за 
межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського району не 
надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього 
КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна 
громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий 
наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1880-СГ від 06.05.2021 є  
незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.13. Гавриліку Вячеславу Костянтиновичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 
який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності вказаним Законом 
України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 
земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній 
власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. 
Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 
земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 
комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської сільської ради на даний час 
Деражнянської міської ради заяви гр. Гавриліка Вячеслава Костянтиновича про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
із зміною цільового призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на землі для ведення особистого селянського господарства площею 2 га., що 
розташовані за межами населеного пункту Волоськівської сільської ради Деражнянського 
району не надходили. У зв’язку із тим, що вказана земельна ділянка відноситься до земель 
колишнього КСП ім. Кармелюка, її розпорядником відповідно вищезазначеного закону є 
територіальна громада - Волоськівська сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, 
а тому виданий наказ ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1879-СГ від 
06.05.2021 є  незаконними оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом; 
3.14. Бацу Олександру Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 
на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні» від 10.07.2018 який вступив в законну силу з 01.01.2019 р., з дня набрання чинності 
вказаним Законом України землі колективних сільськогосподарських підприємств, що 
припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом 
перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на 
території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації 
права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу 
зазначеного Закону переходять до комунальної власності. Як встановлено, до Волоськівської 
сільської ради на даний час Деражнянської міської ради заяви гр. Баца Олександра 
Володимировича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність із зміною цільового призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землі для ведення особистого 
селянського господарства площею 2 га., що розташовані за межами населеного пункту 
Волоськівської сільської ради Деражнянського району не надходили. У зв’язку із тим, що 
вказана земельна ділянка відноситься до земель колишнього КСП ім. Кармелюка, її 
розпорядником відповідно вищезазначеного закону є територіальна громада - Волоськівська 



сільська рада, на даний час Деражнянська міська рада, а тому виданий наказ ГУ 
Держгеокадастру у Хмельницькій області № 22-1867-СГ від 06.05.2021 є  незаконними 
оскільки прийнятий неуповноваженим на те органом. 
 
4. АТ «Хмельницькобленерго» відмовити у передачі в користування  на умовах оренди 
терміном на 49 років з відсотком орендної плати 3% від нормативної грошової оцінки 
земельну  ділянку площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589200:04:051:0008 із земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії. 
Пропонуємо АТ «Хмельницькобленерго» передати у користування  на умовах оренди 
терміном на 3 років з відсотком орендної плати 10% від нормативної грошової оцінки 
земельну  ділянку площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589200:04:051:0008 із земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії; 
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину СИДОРУК 
та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 
 
 
Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 


