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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

    вересня 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. Ніколаєву Володимиру Дмитровичу, орієнтовною площею 0,2011 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність; 

1.2. Ніколаєву Володимиру Дмитровичу, орієнтовною площею 0,1852 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність; 

1.3. Ніколаєву Володимиру Дмитровичу, орієнтовною площею 0,3489 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою передачі у приватну власність; 

1.4. Юрчуку Андрію Мирославовичу, орієнтовною площею 0,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Теперівка з метою передачі у приватну власність; 

1.5. Коваль Оксані Миколаївні, орієнтовною площею 0,4565 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; 

1.6. Бикову Дмитру Дмитровичу, орієнтовною площею 0,4565 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; 

1.7. Космінському Івану Вікторовичу, 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; 



1.8. Степановій Катерині Григорівні, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Шиїнці з метою передачі у приватну власність; 

1.9. Горпинюку Володимиру Васильовичу, орієнтовною площею 0,0721 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою м. Деражня, вул. Євгена Андріюка, з метою передачі у приватну 

власність; 

1.10. Домчак Оресті Василівні, 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; 

1.11. Домчак Оресті Василівні, 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; 

1.12. Домчак Оресті Василівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.13. Домчак Оресті Василівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Черешенька з метою передачі у приватну власність; 

1.14. Гайдай Марії Федорівні, орієнтовною площею 0,6513 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.15. Гайдай Марії Федорівні, орієнтовною площею 0,4200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.16. Катковій Тетяні Іванівні, орієнтовною площею 0,8516 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Марківка з метою передачі у приватну власність; 

1.17. Собко Світлані Миколаївні, орієнтовною площею 0,1900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.18. Собко Світлані Миколаївні, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.19. Бондару Володимиру Федоровичу, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Мазники з метою передачі у приватну власність; 

1.20. Бондару Володимиру Федоровичу, орієнтовною площею 0,2900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Мазники з метою передачі у приватну власність; 

1.21. Собко Надії Іванівні, орієнтовною площею 0,7500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність; 

1.22. Вовчук Дарині Андріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.23. Коновалову Володимиру Миколайовичу, орієнтовною площею 0,8000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Підлісне з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:04:044:0028, площею 0,8000 га; 

1.24. Нестеруку Анатолію Миколайовичу, 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. Зяньківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0017, площею 2,0000 га; 

1.25. Гончаруку Валерію Володимировичу, 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. Зяньківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0018, площею 2,0000 га; 

1.26. Багрію Василю Миколайовичу, орієнтовною площею 1,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Зяньківці з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0016, площею 1,3000 га; 

1.27. Бурі Ніні Денисівні, орієнтовною площею 0,7800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Бомкове з метою передачі у приватну власність; 

1.28. Дубан Любові Василівні, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Бомкове з метою передачі у приватну власність; 

1.29. Кухар Людмилі Петрівні, орієнтовною площею 0,4600 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Пилипи з метою передачі у приватну власність; 

1.30. Кухар Людмилі Петрівні, орієнтовною площею 0,2960 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Пилипи з метою передачі у приватну власність; 

1.31. Бузі Анатолію Вікторовичу, орієнтовною площею 0,35 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.32. Тифонюк Галині Володимирівні, орієнтовною площею 0,80 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.33. Рябиху Анатолію Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.34. Васильцову Віталію Андрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.35. Капустинському Володимиру Івановичу, орієнтовною площею 1,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.36. Чижевській Майї Броніславівні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Слобідка з метою передачі у приватну власність; 

1.37. Чижевській Майї Броніславівні, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Слобідка з метою передачі у приватну власність; 

1.38. Чижевській Майї Броніславівні, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Слобідка з метою передачі у приватну власність; 

1.39. Васькову Віктору Михайловичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 



1.40. Підгородецькому Володимиру Броніславовичу, орієнтовною площею 0,31 га із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну 

власність; 

1.41. Шевчуку Ігорю Васильовичу, орієнтовною площею 0,37 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 

1.42. Євженку Руслану Миколайовичу, орієнтовною площею 0,30 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Підлісне з метою передачі у приватну власність; 

1.43. Сухіній Марії Олександрівні, 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. Красносілка з 

метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821589800:02:002:0034, площею 0,5000 га; 

1.44. Хайітову Андрію Володимировичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.45. Хайітову Андрію Володимировичу, орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.46. Бойку Олександру Сергійовичу, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Кальня з метою передачі у приватну власність; 

1.47. Каршньову Владиславу Руслановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники з метою передачі у приватну власність; 

1.48. Булейко Олександрі Василівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники з метою передачі у приватну власність; 

1.49. Дитиннику Андрію Івановичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Мазники з метою передачі у приватну власність; 

1.50. Вармінському Юрію Едуардовичу, орієнтовною площею 0,06 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 

1.51. Слободяну Степану Григоровичу, 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. Марківка з метою передачі 

у приватну власність; 

1.52. Цвірінькалу Роману Романовичу, орієнтовною площею 0.0070 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; 

1.53. Деражнянській міській раді, орієнтовною площею 0,50 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, що розташована за адресою с. Підлісне, вул. Козацька, 10/1 

 

2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вітаком», орієнтовною площею 0,0668 

га із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, враховуючи наступні вимоги діючих норм та вимог законодавства. 



У схемі бажаного місця розташування земельної ділянки (далі – схема) зазначено 

території загального користування , режим користування якими відзначається найбільшою 

загальнодоступністю. В містах, селищах і сільських населених пунктах, землі загального 

користування складаються з земель шляхів сполучення (площі, вулиці, провулки, проїзди, 

дороги, набережні), земель для задоволення культурно-побутових потреб населення та 

інших земель, що служать для задоволення потреб населеного пункту. 

Щодо зазначеного у схемі місцевого проїзду, який сполучає прибудинкові території 

багатоквартирних житлових будинків по вул. Грушевського з вул. Миру, повідомляємо, що 

згідно Закону України "Про автомобільні дороги" складовими автомобільної дороги 

загального користування у межах смуги відведення є: земляне полотно, проїзна частина, 

дорожнє покриття, смуга руху, споруди дорожнього водовідводу, штучні споруди, 

інженерне облаштування: спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення 

безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв'язку, вимірювання вагових 

і габаритних параметрів транспортних засобів, примусового зниження швидкості руху), 

об'єкти дорожнього сервісу та архітектурне облаштування: архітектурні споруди та 

декоративні насадження, що призначені для забезпечення естетичного вигляду 

автомобільних доріг; технічні засоби організації дорожнього руху, автопавільйони, лінійні 

споруди і комплекси, що забезпечують функціонування і збереження доріг; елементи 

санітарного облаштування; зелені насадження. 

Також, згідно п. 15.3.1 розділу 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019 Вимоги до проїздів для 

пожежних автомобілів - під час проектування проїздів і пішохідних маршрутів необхідно 

забезпечувати можливість проїзду пожежних автомобілів до житлових і громадських 

будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями і доступ особового 

складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яку 

квартиру чи приміщення. Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки 

не менше ніж 3,5 м або смуги завширшки не менше ніж 6 м. 

З приводу зазначеної у схемі частини тротуару і елементів озеленення вул. Миру, 

слід відмітити, що елементами вулиці є: проїзна частина, бокові та місцеві проїзди, 

тротуари, велосипедні доріжки, смуги для руху трамваю, розділювальні і технічні смуги, 

автостоянки, смуги для озеленення, пункти зупинок наземного громадського 

пасажирського транспорту; 

2.2. Огороднік Лесі Вікторівні, орієнтовною площею 1,8000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Пилипи, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.3. Вавруху Вілену Францовичу, орієнтовною площею 1,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Пилипи, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.4. Якімовій Іванні Василівні, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Зяньківці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.5. Якімовій Іванні Василівні, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Зяньківці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.6. Катковій Тетяні Іванівні, орієнтовною площею 0,5384 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Марківка, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 

2.7. Містюк Надії Дмитрівні, орієнтовною площею 0,8440 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 



розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.8. Войтасу Дмитру Васильовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.9. Бойко Віталії Геннадіївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за адресою с. Кальня, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.10. Прилюк Раїсі Броніславівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована за межами с. Божиківці, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована в 

межах населеного пункту, що суперечить поданим документам, відсутні 

правовстановлюючі документи на будівлі та споруди; 

2.11. Малкову Сергію Георгійовичу, орієнтовною площею 0,07 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до земель водного 

фонду (прибережна захисна смуга); 

2.12. Шевчуку Богдану Валерійовичу, орієнтовною площею 0.0055 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за 

адресою м.Деражня, вул. Подільська, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на 

землях загального користування (громадського призначення); 

2.13. Клітинському Олегу Васильовичу, орієнтовною площею 0.003 га із земель житлової 

та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за 

адресою м.Деражня, вул. Миру, у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована на землях 

загального користування (громадського призначення); 

 

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 
 


