
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ШІСТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

  лютого 2020 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  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1.  Кожушко Сергію Михайловичу та Березюку Олександру Васильовичу орієнтовною 

площею 0,0800 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миру, 5 в м. 

Деражні  з метою передачі у спільну сумісну власність. 

1.2. Дубик Мирославі Анатоліївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Промислова, 21 в м. 

Деражні  з метою передачі у власність. 

1.3. Яцюк Антоніні Євтихіївні 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. Садова, 2 в м. Деражні  

з метою передачі у власність.  

1.4. Степчук Галині Вікторівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд та орієнтовною площею 0,0500 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства по провул. Пушкіна, 9 в м. 

Деражні  з метою передачі у власність.  

1.5. Карабановій Галині Миколаївні орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Кринична в м. Деражні  з метою передачі у власність.  



1.6. Рибалкіній Любові Яківні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  

в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 

1.7. Столярчук Галині Олександрівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд  в районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 

1.8. Щесняку Віталію Францовичу орієнтовною площею 0,0700 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Подільська, 60 в м. Деражні  з метою передачі у власність. 

1.9. Стрельбіцькій Неонілі Петрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Пушкіна, 4 в м. Деражні  з метою передачі у власність. 

1.10. Ваврух Ользі Петрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. І. Франка, 7 в м. Деражні  з метою передачі у власність. 

1.11. Пишній Юлії Миколаївні орієнтовною площею 0,1800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Гагаріна в м. Деражні з метою передачі у власність. 

1.12. Черкаській Ганні Артемівні орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Тиха в м. Деражні з метою передачі у власність. 

1.13. Підгородецькій Інні Вікторівні орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в м. 

Деражні з метою передачі у власність. 

1.14. Князюк Тамарі Пилипівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в м. Деражні з метою передачі у 

власність. 

1.15. Ковальчуку Олександру Івановичу орієнтовною площею 0,0950 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Шевченка в м. Деражні 

з метою передачі у власність. 

1.16. Горбатюк Олені Костянтинівні орієнтовною площею 0,0500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Кармалюка в м. Деражні 

з метою передачі у власність. 

1.17. Смульському Василю Олексійовичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 

Деражні з метою передачі у власність. 

1.18. Лужинській Анастасії Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Козацька, 2 г в м. 

Деражні з метою передачі у власність. 

1.19. Зданевич Раїсі Анатоліївні орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражні з 

метою передачі у власність. 

1.20. Ленчук Олені Йосипівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та громадської 

забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. Деражні з метою 

передачі у власність. 

1.21. Левицькій Світлані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в 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 

 

 

 

 

 

 

 
 


