
                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістнадцята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 

 серпня 2021 року                            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. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 121 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. Гуменюк Анні Володимирівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.2. Мостовій Олені Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.3. Корчовій Раїсі Володимирівні, орієнтовною площею 0,2700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.4. Корчовій Раїсі Володимирівні, орієнтовною площею 0,8809 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.5. Кияновій Наталії Миколаївні, орієнтовною площею 0,1227 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.6. Кияновій Наталії Миколаївні, орієнтовною площею 0,4600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.7. Кацу Василю Денисовичу, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.8. Житомірській Валентині Броніславівні, орієнтовною площею 0,2676 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 
1.9. Містюк Надії Дмитрівні, орієнтовною площею 0,9060 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 



1.10. Андрусишиній Ніні Петрівні, орієнтовною площею 1,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою  с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.11. Андрусишиній Ніні Петрівні, орієнтовною площею 0,6500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою  с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.12. Михальчук Оксані Савеліївні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою  с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.13. Дитиненку Сергію Петровичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.14. Дитиненку Сергію Петровичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.15. Малишку Віктору Івановичу, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.16. Монтач Ользі Іванівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.17. Монтач Ользі Іванівні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.18. Монтач Ользі Іванівні, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.19. Боднар Інні Михайлівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.20. Яковлевій Катерині Іванівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 
1.21. Крищуку Юрію Борисовичу, орієнтовною площею 0,1014 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 
1.22. Кащак Емілії Феліксівні, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 
1.23. Воронову Юрію Валентиновичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 
1.24. Сиваку Валерію Володимировичу, орієнтовною площею 0,8500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Зяньківці, з метою передачі у приватну власність; 
1.25. Шпаку Ростиславу Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,7500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Маниківці, вул. Козацька з метою передачі у приватну власність; 
1.26. Мендрик Анелі Антонівні, орієнтовною площею 0,8030 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Маниківці  з метою передачі у приватну власність; 



1.27. Смаглюк Лілії Іванівні, орієнтовною площею 0,6500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 
1.28. Смаглюк Лілії Іванівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 
1.29. Макарчук Надії Миколаївні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 
1.30. Макарчук Надії Миколаївні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 
1.31. Макарчук Надії Миколаївні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 
1.32. Теперчук Тамарі Володимирівні, орієнтовною площею 1,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Красносілка з метою передачі у приватну власність; 
1.33. Коваль Аліні Петрівні, орієнтовною площею 1,9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.34. Подуфаловій Яні Олегівні, орієнтовною площею 0,1782 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.35. Кицан Катерині Іванівні, орієнтовною площею 0,13 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 
1.36. Бабій Марії Станіславівні, орієнтовною площею 0,7500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Коржівці, вул. Городня з метою передачі у приватну власність; 
1.37. Дехтяр Олені Іванівні, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Новосілка з метою передачі у приватну власність; 
1.38. Дехтяр Олені Іванівні, орієнтовною площею 0,2200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Новосілка з метою передачі у приватну власність; 
1.39. Ринжук-Мазур Людмилі Володимирівні, орієнтовною площею 2,00 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі у приватну власність; 
1.40. Мазуру Олегу Леонідовичу, орієнтовною площею 2,00 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі у приватну власність; 
1.41. Романів Віті Вікторівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі у приватну власність; 
1.42. Кошланю Анатолію Сергійовичу, орієнтовною площею 0,21 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 
1.43. Кошланю Анатолію Сергійовичу, орієнтовною площею 0,18 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 



1.44. Кошланю Анатолію Сергійовичу, орієнтовною площею 0,50 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 
1.45. Прокопчук Любові Вікторівні, орієнтовною площею 0,5015 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність; 
1.46. Снігур Лесі Євгеніївні, орієнтовною площею 0,7500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 
1.47. Грибинюк Ліні Анатоліївні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Явтухи, вул. Шевченко з метою передачі у приватну власність; 
1.48. Брамській Розалії Людвигівні, орієнтовною площею 0,35 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Яблунівка з метою передачі у приватну власність; 
1.49. Шостацькій Надії Петрівні, орієнтовною площею 0,02 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 
адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність; 
1.50. Горобець Оксані Миколаївні, орієнтовною площею 0,12 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 
адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 
1.51. Горобцю Ігорю Миколайовичу, орієнтовною площею 0,12 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 
адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 
1.52. Черниш Інні Миколаївні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Волоське з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0023, площею 10,0404 га; 
1.53. Шевчуку Миколі Омеляновичу, орієнтовною площею 1,7806 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Шелехове з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:049:0008, площею 1,7806 га; 
1.54. Шпаку Ростиславу Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Маниківці, вул. Козацька,  
з метою передачі у приватну власність; 
1.55. Гавлюк Галині Йосипівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, що розташована за адресою с. Маниківці, вул. Яна Ольшанського,  з 
метою передачі у приватну власність; 
1.56. Гавлюк Галині Йосипівні, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Маниківці, вул. Яна Ольшанського,  з метою передачі у приватну 
власність; 
1.57. Данилківу Анатолію Миколайовичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Копачівка, вул. Зелений 
Кут, 1 з метою передачі у приватну власність; 
1.58. Данилківу Анатолію Миколайовичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 



розташована за адресою с. Копачівка, вул. Зелений Кут з метою передачі у приватну 
власність; 
1.59. Йолтухівському Миколі Володимировичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Явтухи, вул. Гагаріна, 45 з 
метою передачі у приватну власність; 
1.60. Йолтухівському Миколі Володимировичу, орієнтовною площею 1,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Явтухи, вул. Гагаріна з метою передачі у приватну власність; 
1.61. Кучер Олені Володимирівні, орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, що розташована за адресою м. Деражня, вул. Мічуріна з метою передачі 
у приватну власність; 
1.62. Кучер Олені Володимирівні, орієнтовною площею 0,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою м. Деражня, вул. Мічуріна з метою передачі у приватну власність; 
1.63. Делінді Володимиру Юрійовичу, орієнтовною площею 0,01 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, вул. Грушевського, 10 з метою передачі у приватну власність; 
1.64. Говорову Борису Миколайовичу, орієнтовною площею 0,0026 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за 
адресою м. Деражня, вул. Подільська з метою передачі у приватну власність; 
1.65. Каменській Ксенії Миколаївні, орієнтовною площею 0,0060 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну власність; 
1.66. Пучіну Олександру Володимировичу, орієнтовною площею 0,0040 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що 
розташована за адресою м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну 
власність; 
1.67. Блажковій Людмилі Іванівні, орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, вул. Л. Українки з метою передачі у приватну власність; 
1.68. Фірсову Олександру Миколайовичу, орієнтовною площею 0,0040 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що 
розташована за адресою м. Деражня, вул. Промислова з метою передачі у приватну 
власність; 
1.69. Глусь Наталії Володимирівні, орієнтовною площею 0,01 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, пров. Суворова з метою передачі у приватну власність; 
1.70. Дідуру Валерію Вікторовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.71. Чиколовцю Ігорю Івановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Шиїнці з метою передачі у приватну власність; 
1.72. Облапінському Анатолію Володимировичу, орієнтовною площею 0,8678 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 
1.73. Романовій Олені Анатоліївні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Волоське з 



метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821581200:03:009:0021, площею 4,0479 га; 
1.74. Містюк Надії Дмитрівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. Божиківці з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0037, площею 27,4484 га; 
1.75. Корчовій Раїсі Володимирівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. Божиківці з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0037, площею 27,4484 га; 
1.76. Кацу Василю Денисовичу, орієнтовною площею 0,5440 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. Божиківці з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0037, площею 27,4484 га; 
1.77. Кацу Василю Денисовичу, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. Божиківці з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0037, площею 27,4484 га; 
1.78. Бузі Миколі Вікторовичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Волоське з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0093, площею 10,0404 га; 
1.79. Гайдай Марині Артурівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Гута з метою передачі у приватну власність із 
земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:038:0007, площею 2,0000 га; 
1.80. Білашу Сергію Петровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Гута з метою передачі у приватну власність із 
земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:038:0008, площею 2,0000 га; 
1.81. Ковальчук Ірині Андріївні, орієнтовною площею 0,7986 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Гута з метою передачі у приватну власність із 
земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:038:0006, площею 0,7986 га; 
1.82. Ковальчук Ірині Андріївні, орієнтовною площею 1,1903 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за межами с. Гута з метою передачі у приватну власність із 
земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:038:0001, площею 1,1903 га; 
1.83. Тесовській Юлії Валеріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу  із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Нижнє з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0031, площею 2,0000 га; 



1.84. Маслову Іллі Сергійовичу, орієнтовною площею 1,6516 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу  із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Нижнє з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0030, площею 1,6516 га; 
1.85. Маслову Іллі Сергійовичу, орієнтовною площею 0,2969 га із земель 
сільськогосподарського призначення, землі запасу  із зміною виду використання у землі для 
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Нижнє з 
метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0020, площею 0,2969 га; 
 
2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення в розмірі земельних часток (паїв) із земельної ділянки 
з кадастровим номером 6821583600:03:053:0008 площею 35,7371 га  з метою передачі у 
власність для ведення фермерського господарства членам фермерського господарства 
«НЕОВІК»: 
2.1. Ткач Марії Михайлівні; 
2.2. Ткач Дарині Олександрівні; 
2.3. Ткач Марині Олександрівні; 
2.4. Ткачу Василю Михайловичу; 
2.5. Климик Наталії Олександрівні; 
 
3. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки: 
3.1. Пилипчуку Володимиру Пилиповичу, орієнтованою площею 0,1400 га, що 
розташована за адресою  м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення, для 
городництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не знаходиться в комунальній 
власності Деражнянської міської ради та право на безоплатну приватизацію земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства Пилипчуком В. П. було 
використано; 
3.2. Підлісному Олегу Володимировичу, орієнтованою площею 2,0000 га, що 
розташована за межами с. Коржівці із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце 
розташування земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 
3.3. Ференцу Руслану Миколайовичу, орієнтованою площею 2,0000 га, що розташована 
за межами с. Шпичинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 
земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 
3.4. Облапінській Аллі Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, 
що бажане місце розташування земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 
3.5. Облапінському Вадиму Анатолійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, 
що бажане місце розташування земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 
3.6. Бірюковій Оксані Степанівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, 
що бажане місце розташування земельної ділянки відноситься до земель лісового фонду; 



3.7. Кучер Олені Володимирівні, орієнтовною площею 0,0400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою м. Деражня, вул. Шолом-Алейхема з метою передачі у приватну 
власність, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки відноситься до 
земель житлової та громадської забудови; 
3.8. Колодій Марії Леонідівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Нижнє з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, 
що у населеному пункті, де пропонується земельна ділянка відсутній генеральний план; 
3.9. Колодій Марії Леонідівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за адресою с. Нижнє з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, 
що у населеному пункті, де пропонується земельна ділянка відсутній генеральний план; 
3.10. Блажкову Олегу Олександровичу, орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за 
адресою м. Деражня, вул. Л. Українки з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 
тим, що бажане місце розташування земельної ділянки відноситься до прибудинкової 
території багатоквартирного будинку; 
3.11. Шинкарчук Галині Миколаївні, орієнтовною площею 0,01 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, вул. Миру з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, що на 
бажаному місці розташування земельної ділянки розташовані комунікації та інженерні 
мережі; 
3.12. Іваховій Галині Василівні, орієнтовною площею 0,01 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою 
м. Деражня, вул. Миру з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, що на 
бажаному місці розташування земельної ділянки розташовані комунікації та інженерні 
мережі; 
3.13. Богдану Вадиму Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну 
власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0028, площею 
2,216 га у зв’язку з тим, що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.14. Поєдинчуку Вадиму Олександровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва із зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну 
власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0028, площею 
2,216 га у зв’язку з тим, що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.15. Судік Тетяні Василівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0027, площею 9,7998 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.16. Судік Ользі Євгенівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0027, площею 9,7998 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 



3.17. Судіку Олександру Євгеновичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0027, площею 9,7998 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.18. Русєвій Людмилі Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0027, площею 9,7998 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.19. Судіку Євгену Вікторовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:001:0027, площею 9,7998 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.20. Ясінській Альоні Василівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.21. Заболотному Анатолію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.22. Мацькову Олексію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.23. Маринюку Максиму Юрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.24. Храпун Любові Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.25. Побуті Павлу Петровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 



ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.26. Храпун Уляні Сергіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.27. Мартинкову Миколі Васильовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:003:0003, площею 10,8097 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.28. Рабієвському Генадію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:003:0003, площею 10,8097 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.29. Мартинковій Сніжані Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:003:0003, площею 10,8097 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.30. Мартинковій Оксані Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:003:0003, площею 10,8097 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.31. Мартинкову Вадиму Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:003:0003, площею 10,8097 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
3.32. Максімову Андрію Анатолійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення фермерського господарства із зміною 
виду використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована за мажами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної 
ділянки з кадастровим номером 6821584800:02:006:0001, площею 15,4929 га у зв’язку з тим, 
що земельна ділянка перебуває в оренді; 
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 Олександр 
МОЛОЧНЮК). 
                                                                                                                                             
Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 


