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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок перша сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

    квітня 2018 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. Грицьковій Ніні Сергіївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Мічуріна, 3 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Галушко Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,0035 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Грушевського в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.3. Воронюку Юрію Петровичу орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Барська в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.4. Максімовій Інні Вікторівні орієнтовною площею 0,0025 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Майдан 
Привокзальний в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Мазуренок Віктору Володимировичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
районі Троянів в м. Деражні  з метою передачі у власність. 
1.6. ПрАТ «Поділля-Плюс» орієнтовною площею 1,2700 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 
по вул. І. Гейсуна, 1/1 в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.7. ТОВ «РК ЕНЕРДЖІ» орієнтовною площею 10,0000 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва, 



обслуговування та ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури в м. Деражні з метою 
передачі у користування на підставі договору суперфіцій. 
1.8. Сайпелю Вадиму Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.9. Максімову Володимиру Вікторовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.10. Капранчуку Олександру Валентиновичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.11. Кулішу Олегу Сергійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.12. Німчуку Олександру Валерійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.13. Саковській Аллі Юріївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.14. Чорній Емілії Францівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.15. Середюку Віталію Васильовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.16. Чемесу Богдану Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність.   
1.17. Ковалю Юрію Олександровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.18. Ткачук Ніні Іванівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.19. Стадніку Віталію Олександровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.20. Шелест Ользі Володимирівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.21. Онофрійчуку Віталію Миколайовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.22. Делінді Володимиру Юрійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.23. Лосю Михайлу Петровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.24. Вождаєнко Олені Анатоліївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.25. Каменяр Ользі Володимирівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.26. Мацюк Лілії Вікторівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.27. Береговому Андрію Олеговичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.28. Дмитришену Богдану Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.29. Суліну Ігорю Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.30. Ваврічину Руслану Станіславовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.31. Марчуку Сергію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.32. Равлюку Андрію Ігоровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.33. Єрмакову Олександру Сергійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.34. Нікіфорову Денису Сергійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.35. Кравчуку Юрію Миколайовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.36. Кримінському Володимиру Васильовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.37. Ясинській Галині Василівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність.    
1.38. Канюку Олегу Дмитровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 



1.39. Загородному Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.40. Щесняку Сергію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.41. Сироїд Олені Олександрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність.  
1.42. Ткачуку Сергію Андрійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.43. Романів Наталії Юріївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.44. Коваль Катерині Григорівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 

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 


