
  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять шоста сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 грудня 2017 року                           м. Деражня                                       №  
 

 
   Про  надання дозволу на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
            
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, 
розглянувши клопотання громадян, висновок постійної комісії міської ради з питань 
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок: 
1.1. Соловійчук Миколі Васильовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0400 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Проскурівська, 28 
в м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.2. Дармограй Ользі Михайлівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0800 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Круча, 10 в м. 
Деражні  з метою передачі у власність.  
1.3. Лисому Володимиру Володимировичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по провул. Козацький, 1 в м. Деражні  з метою передачі у 
власність.  
1.4. Вандюку Андрію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Радісна, 5 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Пушкарук Людмилі Анатоліївні та Пушкарук Владиславу Володимировичу 
орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Дорошенка, 25 в м. Деражні з метою передачі у спільну сумісну власність.  



1.6. Сумику Сергію Васильовичу орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Б. Олійника в м. Деражні з метою передачі у власність.  
1.7. Мацюк Антоніні Казимирівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів м. Деражні 
з метою передачі у власність.  
1.8. Мацюку Борису Васильовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в районі Троянів м. Деражні 
з метою передачі у власність. 
1.9. Протасу Віктору Борисовичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в     
м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.10. Луцак Катерині Іванівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.11. Мельник Олені Вікторівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні 
з метою передачі у власність. 
1.12. Пашиній Анжеліці Миколаївні орієнтовною площею 0,0025 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. Новий в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.13. Бойко Павлу Степановичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в м. Деражні з метою 
передачі у власність. 
1.14. ТОВ «Сонячна Деражня» орієнтовною площею 1,0000 га із зміною цільового 
призначення із земель сільськогосподарського призначення в землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури в районі Германове в м. 
Деражні з метою передачі у користування на підставі договору суперфіцій. 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Лавицькій Людмилі Анатоліївні орієнтовною площею 0,1200 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва 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. 
2.2. Лавицькому Володимиру Йосиповичу орієнтовною площею 0,1200 га в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення садівництва 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. 
2.3. Лавицькій Олені Володимирівні орієнтовною площею 0,1200 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва 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. 
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 


