
                                                                                          
                                                           УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      одинадцята сесія  
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
6 липня 2016 року                           м. Деражня                                        № 7 
 
 
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. Мацюку Павлу Івановичу 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. Першотравнева, 18 в 
м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.2. Гайдай Тетяні Михайлівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Садова, 20 в м. Деражні та орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Трояни в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.3. Касьянову Сергію Григоровичу орієнтовною площею 0,0600 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Лермонтова, 9 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.4. Касьянову Олександру Сергійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Завалля в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.5. Дудник Галині Михайлівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по провул. Пушкіна, 6 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.6. Гуменюку Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,1000 га для зміни цільового 
призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення в землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Промислова, 28/1 в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
1.7. Біляку Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Проскурівська в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Мантур Наталії Володимирівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Слобода, 18 в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.9. Поворозник Оксані Анатоліївні та Малому Віктору Івановичу орієнтовною площею 
0,0800 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пісочна, 26 в м. Деражні з метою 
передачі у спільну сумісну власність. 
1.10. Гостемінській Людмилі Антонівні та Іваховій Олені Іванівні орієнтовною площею 
0,0900 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Подільська, 10 в м. Деражні з 
метою передачі у спільну сумісну власність. 
1.11. Лещук Діні Володимирівні орієнтовною площею 0,0300 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Козацька  в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.12. Ковальчук Анні Миронівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Б. Олійника  в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.13. Клопову Олександру Михайловичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
районі Германове  в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.14. Бікмаєвій Аллі Максимівні орієнтовною площею 0,0800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Проскурівська  в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.15. Ковальчук Любові Степанівні орієнтовною площею 0,0300 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.16. Шандизі Анатолію Васильовичу 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. 
1.17. Шандизі Миколі Васильовичу 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. 
1.18. Бойко Людмилі Федорівні орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.19. Цесліцькій Людмилі Іванівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Проскурівська в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.20. Цесліцькому Анатолію Павловичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Проскурівська в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.21. Скарженюку Роману Михайловичу орієнтовною площею 0,0070 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Першотравнева в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.22. Мельничуку Руслану Григоровичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Дорошенка в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.23. Боднарчуку Миколі Борисовичу орієнтовною площею 0,0024 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по провул. Вокзальний в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.24. МПП «ПППМ» орієнтовною площею 1,0000 га із земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд по вул. Промислова, 18 Г в м. Деражні 
з метою передачі в оренду. 
1.25. ТОВ «Деражня-Млин» орієнтовною площею 0,3000 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд по вул. Миру, 80/1 в м. 
Деражні з метою передачі в оренду. 
1.26. ТОВ «Стройконкрет» орієнтовною площею 1,8000 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд по вул. Промислова, 28/3 
в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.27. ТОВ «Стройконкрет» орієнтовною площею 1,5000 га із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд по вул. Промислова, 30/6 
в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.28. Дмітрієвій Оксані Сергіївні та Муляру Петру Броніславовичу орієнтовною площею 
0,3300 га із земель житлової та громадської забудови для провадження підприємницької 
діяльності по вул. Проскурівська, 59 в м. Деражні з метою передачі в оренду. 
1.29. ТОВ «Сонячна Деражня» орієнтовною площею 3,0000 га із земель 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. Дубілей Катерині Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 
2.2. Платковському В’ячеславу Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту (існуючої забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної 
ділянки не належить до повноважень міської ради. 
2.3. Платковській Ользі Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 
2.4. Дубілею Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 
2.5. Дубілею Анатолію Станіславовичу орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 



2.6. Дубілей Оксані Дмитрівні орієнтовною площею 2,0000 га в м. Деражні із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (існуючої 
забудови), перебуває у державній власності і передача цієї земельної ділянки не належить до 
повноважень міської ради. 
2.7. Назарову Олександру Степановичу орієнтовною площею 0,0300 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Проскурівська в м. Деражні у зв’язку з відсутністю вільної 
земельної ділянки, місце розташування якої зазначене в графічному матеріалі для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.8. Тернавському Петру Антоновичу орієнтовною площею 0,1200 га для зміни цільового 
призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення в землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Промислова, 18Б/3 в м. Деражні у зв’язку з тим що ця 
земельна ділянка розташована на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, а зміну цільового призначення цієї земельної ділянки 
генеральним планом  
м. Деражні не передбачено.  
2.9. Тернавському Богдану Петовичу орієнтовною площею 0,7500 га для зміни цільового 
призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення в землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Промислова, 18Б/2 в м. Деражні у зв’язку з тим що ця 
земельна ділянка розташована на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, а зміну цільового призначення цієї земельної ділянки 
генеральним планом  
м. Деражні не передбачено. 
2.10. Вергелюк Олені Миколаївні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва по вул. Завалля в м. Деражні у 
зв’язку з тим що згідно п. а ч. 3 ст. 83 Земельного кодексу України до земель комунальної 
власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі загального 
користування населених пунктів (вулиці, проїзди, шляхи, тощо). Генеральним планом  
м. Деражні на цій земельній ділянці передбачена вулиця загального користування. 
2.11. Боднарчуку Миколі Борисовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Проскурівська в м. Деражні у зв’язку з тим що на цю земельну 
ділянку надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Бікмаєвій А.М. 
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  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


