
                                                              
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

десята сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

        червня 2021 року                                Деражня                                   №  
 

   Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, в тому  

числі зі зміною виду використання, 

передача у власність земельних ділянок,  

користування на умовах оренди та  

постійне користування земельних ділянок 
 

   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 «Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП Смульський В. А., ПП «Діоріт плюс 1», 

ПП «Абрис», ФОП Козаченко В. В., ФОП Щесняк С.А.., ФОП  Степанкевич Д. Е., ФОП  

Вознюк В.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. Фурман Тетяні Дмитрівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821581200:01:002:0101 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Веденко Наталії Леонідівні, площею 0,6400 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Гаврішку Віктору Дмитровичу, площею 0,7000 га з кадастровим номером 

6821583600:01:001:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.4. Кушніру Віктору Івановичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:003:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.5. Терещук Олені Миколаївні, площею 0,4966 га з кадастровим номером 

6821585200:02:011:0090 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.6. Поліщук Валентині Степанівні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821585200:02:011:0089 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.7. Лібрик Олені Василівні, площею 0,1758 га з кадастровим номером 

6821587800:02:003:0089 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.8. Токарчуку Михайлу Івановичу, площею 0,1828 га з кадастровим номером 

6821587800:02:003:0094 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.9. Моцній Світлані Борисівні, площею 0,2175 га з кадастровим номером 

6821587800:03:002:0089 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.10. Караванову Андрію Ігоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0074 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.11. Байдацькій Тетяні Миколаївні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0050 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність 

1.12. Маньковському Ігорю Юрійовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:07:003:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.13. Плеху Івану Івановичу, площею 0,8784 га з кадастровим номером 

6821589600:01:004:0133 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.14. Йолтухівському Ростиславу Володимировичу, площею 1,0000 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:007:0044 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.15. Йолтухівській Нелі Вацлавівні, площею 1,3835 га з кадастровим номером 

6821589600:01:007:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.16. Ковальову Максиму Генадійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:067:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Яросі Олександру Валерійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0078 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.18. Чемесу Анатолію Володимировичу, площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0148 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Косі Ларисі Михайлівні, площею 0,3673 га з кадастровим номером 

6821584000:01:015:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0259 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність. 

1.20. Ширяєву Сергію Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587000:02:012:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність. 

1.21. Ткачук Галині Василівні, площею 0,0543 га з кадастровим номером 

6821510100:02:015:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність. 

1.22. Яцьковському Дмитру Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність. 



1.23. Яцьковській Ірині Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність. 

1.24. Пушкар Тамарі Дмитрівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0002 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність. 

1.25. Пушкарю Анатолію Івановичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0001 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність.  

1.26. Землякову Остапу В’ячеславовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:004:0091 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства;  

1.27. Босюку Анатолію Адольфовичу, площею 0,8000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:011:0007 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, 

1.28. Дубенку Олександру Федоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0007 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.29. Максімову Миколі Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0008 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.30. Осадчуку Павлу Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0009 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.31. Петровському Олегу Станіславовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0010 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.32. Чистяковій Галині Антонівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0011 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.33. Яськову Михайлу Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0012 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.34. Марку Іллі Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0004 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.35. Макушинській Лесі Юріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0005 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.36. Макушинському Андрію Вікторовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0003 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.37. Данильчуку Дмитру Сергійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0006 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.38. Данильчук Олені Василівні, площею 2,0000 га за з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0007 із земель сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.39. Пушкарю Анатолію Івановичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0003 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

з метою передачі у власність. 

1.40. Пушкар Тамарі Дмитрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0004 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

з метою передачі у власність. 

1.41. Гіщук Галині Петрівні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0820 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.42. Муляру Олександру Григоровичу, площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:02:018:0064 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність. 

1.43. Зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення на 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення із 

зміною її виду використання на для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій, для будівництва базової станції стільникового зв’язку ПАТ “ВФ 

УКРАЇНА” для надання на умовах оренди, площею, 0,0200 га в  с. Шпичинці з кадастровим 

номером 6821588800:04:079:0011  

1.44. КП ’’ДЕРАЖНЯНСЬКА ЖЕК №1”  площею 35,7619 га з кадастровим номером 

6821510100:01:013:0005 із земель житлової та громадської забудови, з метою передачі у 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування.  

1.45. Деражнянській міській раді площею 0,0500 га з кадастровим номером 

6821510100:01:001:0155 із земель житлової та громадської забудови, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1. площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці з кадастровим номером 

6821583600:03:004:0091 із земель  сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 

селянського господарства; 

2.2. площею 0,8000 га за межами с. Зяньківці з кадастровим номером 

6821583600:03:011:0007 із земель  сільськогосподарського призначення із земель для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 

селянського господарства; 

2.3. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:012:0007 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду, у землі для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.4. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:012:0008 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду, у землі для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.5. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:012:0009 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду, у землі для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.6. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:012:0010 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду, з метою передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства; 

2.7. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:012:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду у землі  для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.8. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:012:0012 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду у землі для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.9. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:063:0004 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.10. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:063:0005 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.11. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:063:0003 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.12. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:063:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.13. площею 2,0000 га за з кадастровим номером 6821587400:04:063:0007 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

 

3. Змінити цільове призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського 

призначення на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення із зміною її виду використання на для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікацій, для будівництва базової станції стільникового зв’язку ПАТ “ВФ 

УКРАЇНА” для надання на умовах оренди, площею, 0,0200 га в  с. Шпичинці з кадастровим 

номером 6821588800:04:079:0011 

 

4.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

4.1. Фурман Тетяні Дмитрівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821581200:01:002:0101 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.2. Веденко Наталії Леонідівні, площею 0,6400 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



4.3. Гаврішку Віктору Дмитровичу, площею 0,7000 га з кадастровим номером 

6821583600:01:001:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.4. Кушніру Віктору Івановичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:003:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.5. Терещук Олені Миколаївні, площею 0,4966 га з кадастровим номером 

6821585200:02:011:0090 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.6. Поліщук Валентині Степанівні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821585200:02:011:0089 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.7. Лібрик Олені Василівні, площею 0,1758 га з кадастровим номером 

6821587800:02:003:0089 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.8. Токарчуку Михайлу Івановичу, площею 0,1828 га з кадастровим номером 

6821587800:02:003:0094 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.9. Моцній Світлані Борисівні, площею 0,2175 га з кадастровим номером 

6821587800:03:002:0089 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.10. Караванову Андрію Ігоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0074 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.11. Байдацькій Тетяні Миколаївні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0050 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

4.12. Маньковському Ігорю Юрійовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:07:003:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.13. Плеху Івану Івановичу, площею 0,8784 га з кадастровим номером 

6821589600:01:004:0133 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.14. Йолтухівському Ростиславу Володимировичу, площею 1,0000 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:007:0044 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

4.15. Йолтухівській Нелі Вацлавівні, площею 1,3835 га з кадастровим номером 

6821589600:01:007:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.16. Ковальову Максиму Генадійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:067:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.17. Яросі Олександру Валерійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0078 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.18. Чемесу Анатолію Володимировичу, площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0148 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



4.19. Косі Ларисі Михайлівні - площею 0,3673 га з кадастровим номером 

6821584000:01:015:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,3000 га в межах з кадастровим номером 6821584000:01:002:0259 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

4.20. Ширяєву Сергію Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587000:02:012:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.21. Ткачук Галині Василівні, площею 0,0543 га з кадастровим номером 

6821510100:02:015:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.22. Яцьковському Дмитру Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.23. Яцьковській Ірині Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.24. Пушкар Тамарі Дмитрівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0002 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність. 

4.25. Пушкарю Анатолію Івановичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0001 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва;  

4.26. Землякову Остапу В’ячеславовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:004:0091 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

4.27. Босюку Анатолію Адольфовичу, площею 0,8000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:011:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.28. Дубенку Олександру Федоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.29. Максімову Миколі Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.30. Осадчуку Павлу Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0009 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

резервного фонду для ведення особистого селянського господарства; 

4.31. Петровському Олегу Станіславовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.32. Чистяковій Галині Антонівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.33. Яськову Михайлу Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.34. Марку Іллі Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



4.35. Макушинській Лесі Юріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.36. Макушинському Андрію Вікторовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.37. Данильчуку Дмитру Сергійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

4.38. Данильчук Олені Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:063:0007 із земель сільськогосподарського призначення власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

4.39. Пушкарю Анатолію Івановичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0003 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

4.40. Пушкар Тамарі Дмитрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0004 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

4.41. Гіщук Галині Петрівні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0820 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

4.42. Муляру Олександру Григоровичу, площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:02:018:0064 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

 

5. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою: 

5.1.  Корчаку Василю Андрійовичу із зміною виду використання, та передачі у власність, 

площею 0,75 га за межами с. Волоське з кадастровим номером 6821581200:03:009:0012 із 

земель сільськогосподарського призначення- землі запасу у землі для ведення особистого 

селянського господарства - у зв’язку з тим, що ділянки відноситься  до земель державної 

власності. 

5.2. Швецю Миколі Івановичу, площею 1,3481 га за межами с. Зяньківці, з кадастровим 

номером 6821583600:03:011:0004 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства у зв’язку із відсутністю права власності 

на будівлі. 

5.3. Трачуку Роману Володимировичу, площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці, з 

кадастровим номером 6821583600:03:011:0008 із земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку із 

відсутністю права власності на будівлі. 

6. Надати в оренду ПАТ “ВФ УКРАЇНА” строком на 5 років земельну ділянку площею 

0,2000 га з кадастровим номером 6821588800:04:079:0011 в  с. Шпичинці із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (для будівництва базової 

станції стільникового зв’язку) з орендною платою 12  відсотків від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

7. Передати у постійне користування КП ’’ДЕРАЖНЯНСЬКА ЖЕК №1”  земельну ділянку 

площею 35,7619 га в межах м. Деражня, з кадастровим номером 6821510100:01:013:0005 із 



земель житлової та громадської забудови, з метою для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 
 

 

Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
 

 


	десята сесія

