
                                                                                                   
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцять шоста сесія 
сьомого скликання 
РІШЕННЯ 

 
 грудня 2017 року                           м. Деражня                                          №  

 
 
   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 «Абрис», 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 6821510100:03:007:0153 по вул. О. Ольжича 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 6821510100:03:007:0154 по вул. О. Ольжича в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Березюку Сергію Івановичу. 
1.2. площею 0,0571 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0130 по вул. Лермонтова, 
13/1 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1200 га з 
кадастровим номером 6821510100:01:017:0131 по вул. Завалля в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Войтюк Валентині Олександрівні. 
1.3. площею 0,0867 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0660 по вул. Миру, 106 в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Харченко 
Валерію Вікторовичу. 
1.4. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0661 по вул. Миру в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Габай Віталію Олександровичу. 



1.5. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:03:005:0015 по вул. Подільська в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Кондратюку Андрію Миколайовичу. 
1.6. площею 0,0024 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0320 по вул. Дорошенка в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Ткач Ларисі Леонідівні. 
1.7. площею 0,0631 га з кадастровим номером 6821510100:02:003:0084 по вул. Прилюка, 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 Гуменному 
Василю Григоровичу. 
1.8. площею 0,0726 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0025 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Фомову Сергію Миколайовичу. 
1.9. площею 0,2833 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0632 по вул. Миру, 80/1 в м. 
Деражні із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд з метою передачі в оренду ТзОВ «Деражня-Млин». 
1.10. площею 0,2056 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0051 по вул. В. Соломчука 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з метою добору земельних ділянок, які виставляються 
для продажу на земельних торгах (у формі аукціону). 
1.11. площею 5,7278 га з кадастровим номером 6821510100:01:006:0003 в районі Германове в 
м. Деражні із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів 
енергетичної інфраструктури з метою передачі в користування на підставі договору 
суперфіцій ТОВ «Сонячна Деражня». 
 
2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Березюку Сергію Івановичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0153 по вул. О. Ольжича 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 6821510100:03:007:0154 по вул. О. 
Ольжича в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 
2.2. Войтюк Валентині Олександрівні площею 0,0571 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0130 по вул. Лермонтова, 13/1 в м. Деражні із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0131 по 
вул. Завалля в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.3. Харченко Валерію Вікторовичу площею 0,0867 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0660 по вул. Миру, 106 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.4. Габай Віталію Олександровичу площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0661 по вул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 



2.5. Кондратюку Андрію Миколайовичу площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0015 по вул. Подільська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.6. Ткач Ларисі Леонідівні площею 0,0024 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0320 по вул. Дорошенка в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.7. Гуменному Василю Григоровичу площею 0,0631 га з кадастровим номером 
6821510100:02:003:0084 по вул. Прилюка, 10 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.8. Фомову Сергію Миколайовичу площею 0,0726 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0025 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
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 
	


