
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

десята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
         червня 2021 року                    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. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», 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. Буга Галині Миколаївні орієнтовною площею 0.5583 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  
по с. Загінці з метою передачі у приватну власність. 
1.2. Буга Галині Миколаївні орієнтовною площею 0.1917 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  
по с. Загінці з метою передачі у приватну власність. 
1.3. Алісовій Олені Вікторівні орієнтовною площею 1.000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства   в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.4. Олексішиній Олені Олександрівні орієнтовною площею 0.16 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.5. Олексішиній Олені Олександрівні орієнтовною площею 0.19 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.6. Олексішиній Олені Олександрівні орієнтовною площею 0.25 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.7. Олексішиній Олені Олександрівні орієнтовною площею 1.14 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 



1.8. Стремецькому Миколі Дмитровичу орієнтовною площею 0.25 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.9. Стремецькому Миколі Дмитровичу орієнтовною площею 0.75 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.10. Стремецькому Миколі Дмитровичу орієнтовною площею 0.30 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.11. Стремецькому Миколі Дмитровичу орієнтовною площею 0.25 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту с. Загінці з метою передачі у власність. 
1.12. Підлюдному Сергію Григоровичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по вул. Мічуріна м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.13. Іконовій Наталії Михайлівні орієнтовною площею 0.2360 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Маниківці вул. Яна Ольшанського,113 з метою передачі у власність. 
1.14. Яцюк Оксані Іванівні орієнтовною площею 0.1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Шарки з метою передачі у власність. 
1.15. Кравчику Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0.3800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 
що знаходиться у межах населеного пункту с. Марківка з метою передачі у власність. 
1.16. Огородніку Миколі Петровичу орієнтовною площею 0,0045 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Л. Українки м. 
Деражня з метою передачі у власність 
1.17. Криськову Ігору Вікторовичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по с. Волоське з метою передачі у власність 
1.18. Криськову Ігору Вікторовичу орієнтовною площею 0,6507 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Волоське  з метою передачі у власність. 
1.19. Денисовій Тетяні Василівні орієнтовною площею 0,6500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  
по с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.20. Денисовій Тетяні Василівні орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства  
по с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.21. Біляку Олегу Михайловичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва в межах населеного 
пункту м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.22. Мельничук Ніні Борисівні орієнтовною площею 0,4000 га, що розташована в с. 
Загінці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.23. Хребтатому Івану Миколайовичу орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. 
Мазники із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.24. Хребтатому Івану Миколайовичу орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. 
Мазники із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства ,  з метою передачі у власність. 



1.25. Ткачук Ользі Іванівні орієнтовною площею 0,0600 га, що розташована в м. 
Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність. 
1.26. Перушко Андрію Феліксовичу орієнтовною площею 0,11 га, що розташована в с. 
Яськівці із земель сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва,  
з метою передачі у власність. 
1.27. Омельченку Олегу Олексійовичу орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по провулку Новий м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.28. Марковій Надії Тимофіївні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Промислова м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.29. Василенку Дмитру Миколайовичу орієнтовною площею 0,0035 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Слобода м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.30. Білику Олександру Петровичу орієнтовною площею 0,8000 га, що розташована в с. 
Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.31. Савчук Любові Іванівні орієнтовною площею 1,6091 га, що розташована в с. Гатна 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.32. Загребельній Вікторії Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована 
за межами с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.33. Джеломанову Юрію Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га, що 
розташована за межами м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.34. Бородій Анастасії Євгеніївні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за 
межами м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства ,  з метою передачі у власність. 
1.35. Голінко Дмитру Олеговичу орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за 
межами м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність. 
1.36. Тимчуку Олександру Степановичу орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована 
за межами м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність 
1.37. Сироїд Олені Олександрівні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за 
межами м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки: 
2.1. Камінському Руслану Володимировичу орієнтовною площею 2,0000 га, що 
розташована за адресою с. Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, у зв`язку з тим, що замовником не надано 
викопіювання із бажаним місцем розташування земельної ділянки. 
2.2.  Сінькевичу Андрію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0030 га, що розташована 
за адресою м. Деражня, вул. В. Соломчука із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва індивідуальних гаражів, у зв’язку з недопустимим розташуванням земельної 
ділянки відносно багатоквартирного будинку в частині недотримання мінімального 
протипожежного розриву відповідно до містобудівних норм та діючих правил в сфері 
містобудування та земельних відносин. 



2.3. Огороднік Лесі Вікторівні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована в с. 
Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність у зв`язку з тим, що дана земельна 
ділянка (згідно викопіювання) співпадає із іншою земельною ділянкою внесеною до 
національної кадастрової системи. 
2.4. Кукурузі Ганні Дем’янівні орієнтовною площею 1.32 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці у зв’язку з наявністю на ділянці будівель. 
2.5. Середюку Віталію Васильовичу орієнтовною площею 0,0400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по вул. Барська м. 
Деражня з метою передачі у власність у зв’язку з тим що дана ділянка під проїздом. 
2.6. Кравчуку Дмитру Вікторовичу орієнтовною площею 0.1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
м. Деражня вул. Шевченка у зв’язку з тим що дана земельна ділянка  відноситься до 
земель житлової та громадської забудови та водного фонду  
2.7. Дуднік Галині Григорівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Коржівці у зв’язку з тим що дана земельна ділянка  відноситься до земель 
водного фонду. 
2.8. Сої Євгенію Юрійовичу орієнтовною площею 1,500 га, що розташована за межами 
с. Копачівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна ділянка  відноситься до 
земель водного фонду. 
2.9. Храмовій Ларисі Олексіївні орієнтовною площею 0,6000 га, що розташована в с. 
Новосілка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства,  у зв’язку з тим що на даній земельній ділянці знаходиться 
лісова посадка (полезахисна лісосмуга)   
2.10. Матковській Вірі Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована в 
с. Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим що по даній земельній ділянці приймалось 
рішення.  
2.11. Заєць Оксані Дмитрівні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована в с. 
Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим що по даній земельній ділянці приймалось 
рішення. 
2.12. Ткаленко Оксані Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована в с. 
Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність. у зв’язку з тим що по даній 
земельній ділянці приймалось рішення. 
2.13. Пневському Валерію Володимировичу орієнтовною площею 1,456 га, кадастровий 
номер: 6821584000:04:012:0013 що розташована за межами с. Кальня із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу з метою передачі у власність для 
ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна ділянка 
не зареєстрована за Деражнянською міською радою. 
2.14. Джеломанову Юрію Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га, що 
розташована за межами с. Шиїнці із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна ділянка 
не зареєстрована за Деражнянською міською радою 
2.15. Хоптяній Тетяні Василівні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за 
межами с. Шиїнці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна ділянка не зареєстрована за 
Деражнянською міською радою 



2.16. Войтюку Володимиру Васильовичу орієнтовною площею 2,0000 га, що 
розташована за межами с. Шиїнці із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна ділянка 
не зареєстрована за Деражнянською міською радою 
2.17. Вавруху Вілену Францовичу орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за 
межами с. Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна ділянка не зареєстрована за 
Деражнянською міською радою 
2.18. Кушнір Наталії Володимирівні орієнтовною площею 0,7500 га, що розташована за 
межами с. Бомкове із земель сільськогосподарського призначення, землі запасу з метою 
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що 
дана земельна ділянка не зареєстрована за Деражнянською міською радою 
2.19. Козюку Вадиму Миколайовичу орієнтовною площею 1,5 га, що розташована с. 
Кальня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
2.20. Іконовій Наталії Михайлівні орієнтовною площею 0,40 га, що розташована в с. 
Маниківці із земель сільськогосподарського призначення, з метою передачі у власність 
для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що дана земельна 
ділянка вказана на землях житлової та громадської забудови. 
2.21. Штанько Людмилі Антонівні орієнтовною площею 0,9600 га, що розташована за 
межами с. Іванківці із земель сільськогосподарського призначення, землі запасу з метою 
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що 
дана земельна ділянка не зареєстрована за Деражнянською міською радою. 
2.22. Кузнєцову Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,1540 га, що 
розташована за межами с. Іванківці із земель сільськогосподарського призначення, землі 
запасу з метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у 
зв’язку з тим що дана земельна ділянка не зареєстрована за Деражнянською міською 
радою. 
2.23. Кузнєцову Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,4661 га, що 
розташована за межами с. Іванківці із земель сільськогосподарського призначення, землі 
запасу з метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у 
зв’язку з тим що дана земельна ділянка не зареєстрована за Деражнянською міською 
радою. 
2.24. Варгатому Степану Дмитровичу орієнтовною площею 0,1540 га, що розташована за 
межами с. Іванківці із земель сільськогосподарського призначення, землі запасу з метою 
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що 
дана земельна ділянка не зареєстрована за Деражнянською міською радою. 
2.25. Довганю Віктору Гнатовичу орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована за 
межами с. Пилипи із земель сільськогосподарського призначення, землі запасу з метою 
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що 
дана земельна ділянка не зареєстрована за Деражнянською міською радою. 
2.26. Біляк Анастасії Леонідівні орієнтовною площею 2,0000 га, що розташована в м. 
Деражня із земель сільськогосподарського призначення, землі запасу з метою передачі у 
власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим що дана 
земельна ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

 
3. Надати дозвіл Огню Андрію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення  земельної ділянки із зміною цільового призначення, що розташована по 
вул. Л. Українки, 6, м. Деражня із кадастровим номером:6821510100:03:006:0700, площею 



0,0864 га в межах основної  категорії земель за основним цільовим призначенням землі 
житлової та громадської забудови із земель (03.10) для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури у землі (02.01) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою подальшої передачі у 
власність. 
 
4. 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 


