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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок друга сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

24 травня 2018 року                                   м. Деражня                                            № 8 

   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», ФОП Щесняк С.А. та ТОВ ЕКФ «Власна справа», 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:007:0072 по вул. Круча, 10 в м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0643 га з кадастровим номером 
6821510100:01:007:0071 по вул. Круча, 10 в м. Деражня із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Дармограй Ользі Михайлівні. 
1.2. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0300 по вул. Стрілецького, 
13 в м. Деражня з земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1095 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:012:0301 по вул. Стрілецького, 13 в м. Деражня із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Романовій Любові Броніславівні. 
1.3. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:007:0070 по вул. Мічуріна, 51 в 
м. Деражня з земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1205 га з кадастровим номером 
6821510100:01:008:0019 по вул. Мічуріна, 51 в м. Деражня із земель сільськогосподарського 



призначення для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у власність 
Дубілей Тетяні Миколаївні. 
1.4. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0166 по провул. Козацький, 
1 в м. Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Лисому Володимиру Володимировичу.  
1.5. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0055 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Бойко Павлу 
Степановичу. 
1.6. площею 0,0618 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0057 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Очеретнюку 
Вадиму Станіславовичу. 
1.7. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0053 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Гульку Олегу 
Михайловичу. 
1.8. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0050 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Грищуку 
Сергію Олексійовичу. 
1.9. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0060 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мельнику 
Василю Дмитровичу. 
1.10. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0073 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Жураковському 
Миколі Вікторовичу. 
1.11. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0074 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Бадикову 
Сергію Валерійовичу. 
1.12. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0048 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Драпчуку 
Петру Павловичу. 
1.13. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0067 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Йолтухівській 
Ядзі Федорівні. 
1.14. площею 0,0673 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0077 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Левицькому 
Тимуру Вікторовичу. 
1.15. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0079 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Костюку 
Миколі Миколайовичу. 
1.16. площею 0,0617 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0032 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Донець 
Леоніду Дмитровичу. 
1.17. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0058 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Фурману 
Володимиру Григоровичу. 
1.18. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0078 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Панасюку 
Миколі Володимировичу. 
1.19. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0038 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Кушніру 
Віктору Івановичу. 
1.20. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0072 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Деменьшину 
Володимиру Георгійовичу. 
1.21. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0042 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Кебало Юрію 
Миколайовичу. 
1.22. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0085 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Король Оксані 
Євменівні. 
1.23. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0084 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Кірєєву 
Костянтину Володимировичу. 
1.24. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0080 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Трояку 
Ярославу Володимировичу. 
1.25. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0087 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Халанчуку 
Руслану Степановичу. 
1.26. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0088 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Корінь Василю 
Васильовичу. 
1.27. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0086 в районі Трояни м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Лободі Петру 
Олексійовичу. 
1.28. площею 0,0020 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0047 по вул. Промислова в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Балаушку Ігорю Івановичу. 
1.29. площею 0,0027 га з кадастровим номером 6821510100:02:013:0046 по вул. Промислова в 
м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Бондарю Олександру Івановичу. 
1.30. площею 0,0131 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0053 по вул. Соломчука, 3 
Т в м. Деражня із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії з метою передачі в оренду ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
1.31. площею 0,0118 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0052 по вул. Соломчука, 12 
Т в м. Деражня із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії з метою передачі в оренду ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
1.32. площею 0,0057 га з кадастровим номером 6821510100:02:005:0062 по вул. 
Проскурівська, 7 Т в м. Деражня із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії з метою передачі в оренду 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 
1.33. площею 0,0129 га з кадастровим номером 6821510100:02:018:0055 по вул. І. Зубкова, 7 Т 
в м. Деражня із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії з метою передачі в оренду ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Дармограй Ользі Михайлівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:007:0072 по вул. Круча, 10 в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0643 га з кадастровим номером 6821510100:01:007:0071 по вул. Круча, 10 
в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства. 



2.2. Романовій Любові Броніславівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0300 по вул. Стрілецького, 13 в м. Деражня із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,1095 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0301 по вул. 
Стрілецького, 13 в м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.3. Дубілей Тетяні Миколаївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:007:0070 по вул. Мічуріна, 51 в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
та площею 0,1205 га з кадастровим номером 6821510100:01:008:0019 по вул. Мічуріна, 51 в м. 
Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2.4. Лисому Володимиру Володимировичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0166 по провул. Козацький, 1 в м. Деражня із земель житлової та 
громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд.  
2.5. Бойко Павлу Степановичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0055 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.6. Очеретнюку Вадиму Станіславовичу площею 0,0618 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0057 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.7. Гульку Олегу Михайловичу площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0053 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.8. Грищуку Сергію Олексійовичу площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0050 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.9. Мельнику Василю Дмитровичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0060 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.10. Жураковському Миколі Вікторовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0073 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.11. Бадикову Сергію Валерійовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0074 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 



2.12. Драпчуку Петру Павловичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0048 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.13. Йолтухівській Ядзі Федорівні площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0067 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.14. Левицькому Тимуру Вікторовичу площею 0,0673 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0077 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.15. Костюку Миколі Миколайовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0079 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.16. Донець Леоніду Дмитровичу площею 0,0617 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0032 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.17. Фурману Володимиру Григоровичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0058 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.18. Панасюку Миколі Володимировичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0078 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.19. Кушніру Віктору Івановичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0038 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.20. Деменьшину Володимиру Георгійовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0072 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.21. Кебало Юрію Миколайовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0042 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.22. Король Оксані Євменівні площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0085 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 



2.23. Кірєєву Костянтину Володимировичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0084 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.24. Трояку Ярославу Володимировичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0080 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.25. Халанчуку Руслану Степановичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0087 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.26. Корінь Василю Васильовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0088 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.27. Лободі Петру Олексійовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0086 в районі Трояни м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.28. Балаушку Ігорю Івановичу площею 0,0020 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0047 по вул. Промислова в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
2.29. Бондарю Олександру Івановичу площею 0,0027 га з кадастровим номером 
6821510100:02:013:0046 по вул. Промислова в м. Деражня із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва індивідуального гаража. 
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 


