
!  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок друга сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

     травня 2018 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. Кобрін Наталії Василівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Слобода, 35/1 в м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.2. Бондар Ользі Євгеніївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по провул. Набережний в м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.3. Важельському Миколі Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. П. Чубинського в м. Деражня з метою передачі у 
власність. 
1.4. Кудерській Марії Андріївні орієнтовною площею 0,0800 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Сагайдачного, 26 в м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.5. Гикавчук Феодосії Мартинівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Є. Андріюка в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.6. Гринчук Тамарі Миколаївні орієнтовною площею 0,0035 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Миру в м. Деражня з 
метою передачі у власність. 



1.7. Чорній Емілії Францівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.8. Беднарській Альбіні Олексіївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.9. Беднарській Оксані Анатоліївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.10. Видай Людмилі Миколаївні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.11. Мацюк Тетяні Володимирівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.12. Мацюк Ганні Левківні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.13. Петровій Лесі Олександрівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. І. Гейсуна в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.14. Степовій Марії Дмитрівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Б. Олійника в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.15. Сердюк Людмилі Вікторівні орієнтовною площею 0,0100 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Б. Олійника в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.16. Петрову Віталію Олександровичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. В. Соломчука в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.17. Поповичу Івану Степановичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. В. Соломчука в м. 
Деражня з метою передачі у власність. 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки Бородій Інні Мустафівні орієнтовною площею 0,1200 га в м. Деражня 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 




