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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

    червня 2021 р.                         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. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», розглянувши клопотання 

громадян, висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.1. Клочкову Анатолію Михайловичу, орієнтовною площею 0.2700 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.2. Янюку Андрію Анатолійовичу, орієнтовною площею 0.0416 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.3. Барчишену Андрію Гнатовичу, орієнтовною площею 0.3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.4. Воробелю Віктору Анатолійовичу, орієнтовною площею 0.1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

межами населених пунктів с. Яблунівка з метою передачі у приватну власність; 

1.5. Малишку Вілену Івановичу, орієнтовною площею 0.9000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.6. Барчишену Андрію Ігнатовичу, площею 0,5036 га,  що розташована за межами с. 

Божиківці з кадастровим номером 6821580800:04:028:0029 в межах основної категорії 

земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства; 

 



1.7. Серветник Надії Володимирівні, 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; 

1.8. Дзендзелю Андрію Миколайовичу, орієнтовною площею 0.3284 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.9. Дзендзелю Андрію Миколайовичу, орієнтовною площею 0.2061 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.10. Шабаліну Анатолію Миколайовичу, орієнтовною площею 0.4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.11. Шабаліну Анатолію Миколайовичу, орієнтовною площею 0.3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.12. Синявській Емілії Володимирівні, орієнтовною площею 0.3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.13. Мазуренко Аліні Анатоліївні, орієнтованою площею 0.9500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами населеного пункту с. Гатна з метою передачі у приватну 

власність; 

1.14. Копчинській Жанні Анатоліївні, орієнтованою 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; 

1.15. Тарца Ангеліні Ліліанівні, орієнтованою площею 0.3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.16. Франчуку Анатолію Петровичу, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами населеного пункту с. Нижнє з метою передачі у приватну 

власність; 

1.17. Мендрик Мар’яні Анатоліївні, орієнтованою площею 0.0800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня з метою передачі у приватну власність; 

1.18. Йолтухівському Михайлу Володимировичу, орієнтованою площею 0.4000 га із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

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

власність; 

1.19. Федчишеній Світлані Іванівні, орієнтованою площею 0.4400 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами населеного пункту с. Загінці з метою передачі у приватну 

власність; 

1.20. Макух Наталії Броніславівні, орієнтованою площею 0.3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.21. Макух Наталії Броніславівні, орієнтованою площею 0.6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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



1.22. Макух Наталії Броніславівні, орієнтованою площею 0.4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.23. Бевзюк Олені Володимирівні, орієнтованою площею 1.1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.24. Свириді Інні Анатоліївні, орієнтованою площею 0.2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.25. Онищуку Анатолію Сергійовичу, орієнтованою площею 0.2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.26. Бись Наталії Станіславівні, орієнтованою площею 0.4500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.27. Пасічник Альоні Анатоліївні, орієнтованою площею 0.3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.28. Фокову Івану Кириловичу, орієнтованою 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; 

1.29. Гавришку Михайлу Петровичу, орієнтованою 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; 

1.30. Качанюку Олександру Анатолійовичу, орієнтованою 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; 

1.31. Качанюку Анатолію Володимировичу, орієнтованою 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 

1.32. Саковському Владиславу Олександровичу, орієнтованою 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; 

1.33. Сахнацькій Людмилі Василівні, орієнтованою площею 1.5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.34. Сорочинській Руслані Ігорівні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.35. Заболотному Анатолію Володимировичу, орієнтованою 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; 

1.36. Заболотній Дарії Володимирівні, орієнтованою 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; 

1.37. Беринді Надії Василівні, орієнтованою площею 0.3196 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.38. Савчук Андрію Васильовичу, орієнтованою площею 0.3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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



1.39. Яросі Катерині Василівні, орієнтованою площею 0.5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.40. Яросі Катерині Василівні, орієнтованою площею 0.2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.41. Нікітюк Миколі Степановичу, орієнтованою площею 0.4500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.42. Іконову Максиму Олександровичу, орієнтованою 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; 

1.43. Лясковській Оксані Анатоліївні, орієнтованою площею 1.7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.44. Собко Лілії Борисівні, орієнтованою 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; 

1.45. Трубіцькій Яні Олексіївні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.46. Бураненку Миколі Олексійовичу, орієнтованою площею 0.1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.47. Чубаровій Тетяні Володимирівні, орієнтованою площею 0.1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою м. Деражня, вул. Шевченка з метою передачі у приватну 

власність; 

1.48. Галунко Людмилі Андріївні, орієнтованою площею 0.2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.49. Побуті Анні Михайлівні, орієнтованою 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; 

1.50. Побуті Анні Михайлівні, орієнтованою 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; 

1.51. Щесняк Олені Василівні, орієнтованою площею 0.7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.52. Щесняк Олександру Йосиповичу, орієнтованою 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; 

1.53. Кульчицькій Людмилі Володимирівні, орієнтованою площею 0.5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.54. Шарабай Ользі Антонівні, орієнтованою площею 0.3300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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



1.55. Маєвському Анатолію Івановичу, орієнтованою площею 1.3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.56. Романовій Олені Анатоліївні, орієнтованою площею 0.5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.57. Лягіній Марії Михайлівні, орієнтованою площею 0.1100 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.58. Кукоаре Наталії Олександрівні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.59. Щесняк Галині Йосипівні, орієнтованою площею 0.2900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.60. Щесняк Галині Йосипівні, орієнтованою площею 0.3300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.61. Кілімчук Галині Григорівні, орієнтованою площею 1.9000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.62. Мельник Ірині Володимирівні, орієнтованою площею 0.1800 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.63. Рудик Олені Іванівні, орієнтованою площею 1.9000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.64. Кримінському Платону Володимировичу, орієнтованою 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; 

1.65. Делінді Тетяні Володимирівні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.66. Гнатюку Максиму Ігоровичу, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

1.67. Рачинській Вікторії Олександрівні, орієнтованою площею 0.0982 га, що 

розташована за межами с. Іванківці в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.68. Огороднік Євдокії Кирилівні, орієнтованою площею 0.5009 га з кадастровим 

номером 6821588200:02:003:0004 що розташована за межами с. Пилипи в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель резервного фонду, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.69. Пневському Валерію Володимировичу, орієнтованою площею 1.4560 га з 

кадастровим номером 6821584000:04:012:0013, що розташована за межами с. Кальня в 

межах основної категорії земель сільськогосподарського призначення із земель 

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

господарства; 

1.70. Засаднюку Віктору Володимировичу, орієнтованою площею 0.5490 га, що 

розташована за межами с. Іванківці із земельної ділянки  з кадастровим номером 

6821580800:04:087:0005  загальною площею 4.1180 га, в межах основної категорії земель 



сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.71. Варгатому Олександру Степановичу, орієнтованою площею 0.7166 га, що 

розташована за межами с. Іванківці із земельної ділянки  з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0002  загальною площею 11.0163 га, в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.72. Ковальчуку Леоніду Сергійовичу, орієнтованою площею 1.5000 га, що розташована 

за межами с. Волоське із земельної ділянки  з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0020  загальною площею 3.8390 га, в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.73. Банделюку Сергію Дмитровичу, орієнтованою площею 0.5000 га, що розташована 

за межами с. Волоське із земельної ділянки  з кадастровим номером 

6821581200:03:013:0022  загальною площею 10.9026 га, в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.74. Березюку Анатолію Володимировичу, орієнтованою площею 0.3000 га, що 

розташована за межами с. Волоське із земельної ділянки  з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0021  загальною площею 4.0479 га, в межах основної категорії земель 

сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.75. Денисовій Тетяні Василівні, орієнтованою площею 0.4500 га, що розташована за 

межами с. Пилипи із земельної ділянки  з кадастровим номером 6821588200:02:003:0005  

загальною площею 2.4553 га, в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.76. Вавровському Олегу Степановичу, орієнтованою площею 0.0900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.77. Іконову Максиму Олександровичу, орієнтованою 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; 

1.78. Серветник Надії Володимирівні, орієнтовною площею 0.2500 із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд, що розташована за адресою с. Маниківці, вул. Яна Ольшанського з 

метою передачі у приватну власність; 

1.79. Онищуку Анатолію Сергійовичу, орієнтованою 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. Галузинці, вул. Комарова, 

буд. 18 з метою передачі у приватну власність; 

1.80. Адамову Валентину Теофіловичу, орієнтованою площею 0.0030 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що 

розташована за адресою  м. Деражня, вул. Промислова, буд. 8/1, бокс 70 з метою передачі 

у приватну власність; 

1.81. Базалівському Сергію Степановичу, орієнтованою площею 0.0030 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, що 

розташована за адресою  м. Деражня, вул. Миру, 157/2 з метою передачі у приватну 

власність; 

1.82. АТ «Хмельницькобленерго», “опора №271 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” 

орієнтованою площею 0.0012 га 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, що 

розташована за адресою с. Теперівка з метою подальшої передачі в користування на 

умовах оренди; 

- “опора №272 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №273 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №274 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №275 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №276 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №277 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №278 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №279 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №280 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №281 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №282 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №283 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №284 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №285 ПЛ 10 кВ Л-92, село Теперівка” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

1.83. АТ «Хмельницькобленерго», орієнтованою площею 0.0056 га 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, що розташована за адресою с. Теперівка, вул. 

Центральна з метою подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

1.84. АТ «Хмельницькобленерго», “опора №263 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” 

орієнтованою площею 0.0012 га 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, що 

розташована за адресою с. Шпичинці з метою подальшої передачі в користування на 

умовах оренди; 

- “опора №264 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №265 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №266 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №267 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0004 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №268 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0024 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №269 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

- “опора №270 ПЛ 10 кВ Л-92, село Шпичинці” орієнтованою площею 0.0012 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці з метою 

подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

1.85. АТ «Хмельницькобленерго», орієнтованою площею 0.0056 га 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, що розташована за адресою с. Шпичинці, пров. 

Садовий з метою подальшої передачі в користування на умовах оренди; 

1.86. СТОВ «ім. Шевченка», орієнтованою площею 3.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для іншого сільськогосподарського призначення, що 

розташована за адресою  с. Копачівка, вул. Промислова, 53 з метою подальшої передачі в 

оренду з подальшим викупом. 

1.87. СТОВ «ім. Шевченка», орієнтованою площею 0.2500 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована за адресою  с. Копачівка, 

вул. Миру, 132 з метою подальшої передачі в оренду з подальшим викупом. 

1.88. СТОВ «ім. Шевченка», орієнтованою площею 3.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для іншого сільськогосподарського призначення, що 

розташована за адресою  с. Копачівка, вул. Промислова, 50 з метою подальшої передачі в 

оренду з подальшим викупом. 

1.89. СТОВ «ім. Шевченка», орієнтованою площею 23.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для іншого сільськогосподарського призначення, що 

розташована за адресою  с. Копачівка, вул. Промислова, 52 з метою подальшої передачі в 

оренду з подальшим викупом. 

1.90. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕТИЧІВСЬКА 

ШВЕЙНА ФАБРИКА», орієнтованою площею 0,1000 га із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою  с. Розсохи, вул. Ватутіна 1/1, з метою передачі в оренду. 

1.92. Лясовій Сніжані Віталіївні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

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

 

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

земельної ділянки: 

2.1. Сінькевич Марії Анатоліївні, орієнтованою площею 2.0000 га, що розташована за 

адресою  с. Гатна із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 



селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної 

ділянки відведено під громадське пасовище; 

2.2. Мельник Ірині Володимирівні, орієнтованою площею 0.8500 га, що розташована за 

адресою  с. Теперівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 

2.3. Савіцькому Анатолію Вікторовичу, орієнтованою площею 0.1000 га, що 

розташована за адресою  м. Деражня, вул. Слов’янська із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що 

бажане місце розташування земельної ділянки відноситься до земель рекреації; 

2.4. Нікітюк Ользі Миколаївні, орієнтованою площею 0.5000 га, що розташована за 

адресою  с. Божиківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відноситься до земель житлової та громадської забудови; 

2.5. Нікітюк Ользі Миколаївні, орієнтованою площею 0.4000 га, що розташована за 

адресою  с. Божиківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, відповідно до ч.3, ст. 24 ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності»; 

2.6. Мулу Дмитру Миколайовичу, орієнтовною площею 2.0000 га, що розташована за 

адресою  с. Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства, у зв’язку з тим, що на бажаному місці розташування земельної 

ділянки розташована вже сформована земельна ділянка, та відсутні правові підстави на 

надання повторного дозволу на розроблення проекту із землеустрою; 

2.7. Дубан Любові Василівні, що розташовані за адресою  с. Бомкове із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0.8500 га, 0.6500 га, у зв’язку з тим, що бажані місця розташування 

земельних ділянок відведено під громадське пасовище; 

2.8. Савчук Софії Андріївні, орієнтовною площею 2.0000 га, що розташована за 

адресою  с. Бомкове із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 

2.9. Войтас Наталії Василівні, що розташовані за адресою  с. Божиківці із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтованою площею 0.9000 га, 0.7100 га, 0.3600 га, відповідно до ч.3, ст. 24 ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності»; 

2.10. Буртовій Юлії Вікторівні, орієнтованою площею 2.0000 га, що розташована за 

межами с. Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства, у зв’язку з тим що, на бажаному місці розташування 

знаходиться приватизована земельна ділянка; 

2.11. Ткаленко Оксані Миколаївні, орієнтованою площею 2.0000 га, що розташована за 

межами с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 

2.12. Огороднік Лесі Вікторівні, орієнтованою площею 2.0000 га, що розташована за 

межами с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки відведено під громадське пасовище; 

2.13. Затхію Володимиру Івановичу, орієнтованою площею 2.0000 га, що розташована за 

межами с. Галузинці із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з раніше поданими заявами громадян; 

2.14. Камінському Руслану Володимировичу, орієнтованою площею 2.0000 га, що 

розташована за адресою с. Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для 



ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

розташована на земельних частках (паях);  

2.15. Ярмоленку Анатолію Володимировичу, орієнтованою площею 0.0100 га, що 

розташована за адресою  м. Деражня, вул. Грушевського із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів, у зв’язку з недопустимим 

розташуванням земельної ділянки відносно багатоквартирного будинку в частині 

недотримання мінімального протипожежного розриву відповідно до містобудівних норм 

та діючих правил в сфері містобудування та земельних відносин. 

2.16. Морозовському Вадиму Олександровичу, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою  с. Пилипи у зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка вже 

сформована, та відсутні правові підстави для надання повторного дозволу на 

виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки;  

2.17 Малєнкову Максиму Михайловичу, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Сіноводи в зв’язку з раніше поданими заявами громадян; 

2.18 Малєнковій Юлії Петрівні, орієнтованою площею 2.0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Сіноводи в зв’язку з раніше поданими заявами громадян; 

2.19 Білику Олександру Петровичу, орієнтованою площею 1.2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Пилипи в зв’язку з раніше поданими заявами громадян; 

 

 

 

 

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 
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