
 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесят дев’ята сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

  27 травня 2020 року                      м.  Деражня                                     № 7 

 
   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 «Терра ІЗОП», ПП «Єкзакт», 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 6821510100:01:001:0151 по вул. Бульвар 

Каштановий в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність 

Севруку Сергію Вікторовичу.  

1.2. площею 0,1347 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0152 по вул. Тиха в м. 

Деражня із земель сільськогосподарського призначення  для ведення особистого селянського 

господарства з метою передачі у власність Черкаській Ганні Артемівні. 

1.3. площею 0,0040 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0779 по вул. Миру в м. 

Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 

з метою передачі у власність Зданевич Раїсі Анатоліївні. 

1.4. площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0393 по вул. Б. Олійника в м. 

Деражня із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою добору 

земельних ділянок, які виставляються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону).  

1.5. площею 0,2200 га з кадастровим номером 6821510100:03:013:0019 по вул. Островського в 

м. Деражня із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою добору 



земельних ділянок, які виставляються для продажу права оренди на земельних торгах (у формі 

аукціону). 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

2.1. Севруку Сергію Вікторовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:01:001:0151 по вул. Бульвар Каштановий в м. Деражня із земель житлової та 

громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд.  

2.2. Черкаській Ганні Артемівні площею 0,1347 га з кадастровим номером 

6821510100:01:001:0152 по вул. Тиха в м. Деражня із земель сільськогосподарського 

призначення  для ведення особистого селянського господарства. 

2.3. Зданевич Раїсі Анатоліївні площею 0,0040 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0779 по вул. Миру в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  

для будівництва індивідуального гаража. 

3. 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 Віктор РОМАНІВ). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 
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