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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок перша сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

18 квітня 2018 року                        м. Деражня                                            № 6 

   Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок та безоплатну 
приватизацію земельних ділянок громадянами 

   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
розроблені ПП «Екзакт», ПП «Терра ІЗОП» та ФОП Щесняк С.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. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0164 по вул. Шевченка, 
122 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 
площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0165 по вул. Шевченка, 122 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Черевик Вікторії Аркадіївні. 
1.2. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0163 по вул. Шевченка, 
120 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 
площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0162 по вул. Шевченка, 120 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Черевику Олексію Йосиповичу. 
1.3. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0159 по вул. Шевченка, 
101 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 
площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0158 по вул. Шевченка, 101 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 



селянського господарства з метою передачі у власність Онуфрійчуку Володимиру 
Івановичу. 
1.4. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0160 по вул. Шевченка, 
103 в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 
площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0161 по вул. Шевченка, 103 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Матіїшиній Галині Петрівні. 
1.5. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0680 по вул. І. Франка, 
71 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0200 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:006:0681 по вул. І. Франка, 71 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Мазуру Олександру Антоновичу. 
1.6. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0326 по вул. Є. 
Андріюка, 43 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0102 га з 
кадастровим номером 6821510100:04:001:0327 по вул. Є. Андріюка, 43 в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Цегельнику Віктору Вікторовичу. 
1.7. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0133 по вул. Завалля, 21 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1923 га з 
кадастровим номером 6821510100:01:017:0134 по вул. Завалля, 21 в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Галунко Віталію Васильовичу. 
1.8. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0126 по вул. Молодіжна 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Приступі Анатолію Станіславовичу.  
1.9. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0110 по вул. Київська в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Максімову 
Віктору Григоровичу. 
1.10. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0111 по вул. Київська в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність 
Стрілецькому Едуарду Броніславовичу. 
1.11. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0165 по вул. Радісна, 5 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Вандюку Андрію Анатолійовичу. 
1.12. площею 0,0911 га з кадастровим номером 6821510100:02:005:0061 по вул. 
Проскурівська, 28 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою 
передачі у власність Соловійчуку Миколі Васильовичу. 



1.13. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0031 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Пасічнику 
Роману Сергійовичу. 
1.14. площею 0,0800 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0034 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Цвірінькал 
Інні Іванівні. 
1.15. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0036 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Павліку 
Богдану Івановичу. 
1.16. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0044 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Каракулі 
Надії Петрівні. 
1.17. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0043 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Янчуку 
Андрію Васильовичу. 
1.18. площею 0,0800 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0037 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність 
Антощишиній Лілії Миколаївні. 
1.19. площею 0,0618 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0045 в районі Трояни м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність 
Намесніковій Аллі Вікторівні. 
1.20. площею 0,2051 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0127 по вул. Б. 
Олійника в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Кирилюку Михайлу 
Івановичу.  
1.21. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:04:005:0129 по вул. Б. 
Олійника в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Ковальчук Анні 
Миронівні. 
1.22. площею 0,0869 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0054 по провул. 
Заводський в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення 
садівництва з метою передачі у власність Байді Петру Євгеновичу.  
1.23. площею 0,0021 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0325 по вул. Є. 
Андріюка в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Лопатюк Ользі Дмитрівні. 
1.24. площею 0,0474 га з кадастровим номером 6821510100:02:005:0057 по вул. 
Проскурівська в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Підлуцькому Павлу Юрійовичу.  
1.25. площею 0,0664 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0130 по вул. 
Сагайдачного, 10 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 



та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Пишній Наталії Болеславівні. 
1.26. площею 0,1190 га з кадастровим номером 6821510100:02:010:0002 в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва з метою передачі у 
власність Бойко Павлу Степановичу. 
1.27. площею 0,0045 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0045 по вул. 
Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Яворському Олександру 
Володимировичу. 
1.28. площею 0,0021 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0044 по вул. 
Промислова в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Свириді Інні Анатоліївні. 
1.29. площею 0,0050 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0328 по вул. Є. 
Андріюка в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража з метою передачі у власність Довганю Віктору Григоровичу. 
1.30. площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0675 по вул. Миру, 38/2 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі з метою передачі в оренду Приступі Анатолію 
Станіславовичу 
1.31. площею 0,3700 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0686 по вул. 
Островського в м. Деражні із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості з метою добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на 
земельних торгах (у формі аукціону). 
1.32. площею 2,8300 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0687 по вул. Миру в м. 
Деражні із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою 
добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на земельних торгах (у формі 
аукціону). 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Черевик Вікторії Аркадіївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0164 по вул. Шевченка, 122 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0165 по 
вул. Шевченка, 122 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства. 
2.2. Черевику Олексію Йосиповичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0163 по вул. Шевченка, 120 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0162 по 
вул. Шевченка, 120 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства. 
2.3. Онуфрійчуку Володимиру Івановичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0159 по вул. Шевченка, 101 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 



будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0158 по 
вул. Шевченка, 101 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства. 
2.4. Матіїшиній Галині Петрівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0160 по вул. Шевченка, 103 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0161 по 
вул. Шевченка, 103 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства. 
2.5. Мазуру Олександру Антоновичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0680 по вул. І. Франка, 71 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0681 по 
вул. І. Франка, 71 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.6. Цегельнику Віктору Вікторовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0326 по вул. Є. Андріюка, 43 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0102 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0327 по 
вул. Є. Андріюка, 43 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства. 
2.7. Галунко Віталію Васильовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0133 по вул. Завалля, 21 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,1923 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0134 по вул. 
Завалля, 21 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.8. Приступі Анатолію Станіславовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:005:0126 по вул. Молодіжна в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд.  
2.9. Максімову Віктору Григоровичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:001:0110 по вул. Київська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.10. Стрілецькому Едуарду Броніславовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:001:0111 по вул. Київська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.11. Вандюку Андрію Анатолійовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:017:0165 по вул. Радісна, 5 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.12. Соловійчуку Миколі Васильовичу площею 0,0911 га з кадастровим номером 
6821510100:02:005:0061 по вул. Проскурівська, 28 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 



2.13. Пасічнику Роману Сергійовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0031 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.14. Цвірінькал Інні Іванівні площею 0,0800 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0034 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.15. Павліку Богдану Івановичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0036 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.16. Каракулі Надії Петрівні площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0044 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.17. Янчуку Андрію Васильовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0043 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.18. Антощишиній Лілії Миколаївні площею 0,0800 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0037 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.19. Намесніковій Аллі Вікторівні площею 0,0618 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0045 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.20. Кирилюку Михайлу Івановичу площею 0,2051 га з кадастровим номером 
6821510100:04:005:0127 по вул. Б. Олійника в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення особистого селянського господарства.  
2.21. Ковальчук Анні Миронівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:04:005:0129 по вул. Б. Олійника в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення особистого селянського господарства. 
2.22. Байді Петру Євгеновичу площею 0,0869 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0054 по провул. Заводський в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення  для ведення садівництва.  
2.23. Лопатюк Ользі Дмитрівні площею 0,0021 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0325 по вул. Є. Андріюка в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.24. Підлуцькому Павлу Юрійовичу площею 0,0474 га з кадастровим номером 
6821510100:02:005:0057 по вул. Проскурівська в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд.  
2.25. Пишній Наталії Болеславівні площею 0,0664 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0130 по вул. Сагайдачного, 10 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 



2.26. Бойко Павлу Степановичу площею 0,1190 га з кадастровим номером 
6821510100:02:010:0002 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для 
ведення садівництва. 
2.27. Яворському Олександру Володимировичу площею 0,0045 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0045 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.28. Свириді Інні Анатоліївні площею 0,0021 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0044 по вул. Промислова в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.29. Довганю Віктору Григоровичу площею 0,0050 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0328 по вул. Є. Андріюка в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража. 
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 


