
 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

   жовтня 2019 року                                  м. 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. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу України, 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. Посполіта Леоніду Сигізмундовичу, Миськову Петру Григоровичу та Скічко Марії 
Миколаївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. 
Олійника, 20 в м. Деражні  з метою передачі у спільну сумісну власність. 
1.2. Горбатюку Миколі Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та орієнтовною площею 0,2000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Стрілецького, 10 в м. 
Деражні  з метою передачі у власність.  
1.3. Бузі Валентину Дмитровичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Горького, 42/1 в м. Деражні та орієнтовною площею 0,1800 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Горького в м. Деражні  з метою передачі у власність.   
1.4. Кравченко Тетяні Йосипівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Прилюка, 11 в м. Деражні  з метою передачі у власність.  
1.5. Мазуру Сергію Йосиповичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Прилюка, 11/1 в м. Деражні  з метою передачі у власність.  



1.6. Косевичу Олегу Юрійовичу орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Миру в м. Деражні  з метою передачі у власність.  

1.7. Смазі Надії Андріївні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в 
районі Троянів м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.8. Городецькій Ользі Йосипівні орієнтовною площею 0,0900 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд в районі Трояни м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.9. Кисіль Галині Дмитрівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Круча, 25 в м. Деражні  з метою передачі у власність. 
1.10. Вандюку Сергію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 
1.11. Вандюку Андрію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 
1.12. Вандюк Жанні Миколаївні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 
1.13. Вандюку Роману Сергійовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення садівництва в м. Деражні з метою передачі у 
власність. 
1.14. Сафіуліній Ірині Петрівні орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
провул. Заводський в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.15. Кондратюку Олександру Олексійовичу орієнтовною площею 0,0100 га із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. 
Грушевського в м. Деражні з метою передачі у власність. 
1.16. Грузевич Ірині Віталіївні орієнтовною площею 0,0025 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.17. Кучерук Броніславі Станіславівні орієнтовною площею 0,0025 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.18. Заплітняк Наталії Федорівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.19. Заплітняку Андрію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Промислова в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 



1.20. Кучеру Віталію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0060 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Робітнича в м. Деражні 
з метою передачі у власність. 
1.21. Стоєцькій Ользі Тадеушівні орієнтовною площею 0,0070 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Б. Олійника в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.22. Періг Василю Михайловичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Слов’янська в м. 
Деражні з метою передачі у власність. 
1.23. Добрянському Сергію Вікторовичу орієнтовною площею 0,0040 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Пушкіна в м. Деражні з 
метою передачі у власність. 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок: 
2.1. Тамоєвій Олені Вікторівні орієнтовною площею 0,0035 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуального гаража по вул. Л. Українки в м. 
Деражні у зв’язку з тим, що генеральним планом та планом зонування м. Деражні на цій 
земельній ділянці передбачено багатоквартирна забудова, а не будівництво індивідуального 
гаража. 
2.2. Лукянчук Оксані Миколаївні орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства в 
районі Троянів м. Деражні у зв’язку з тим, що ця земельна ділянка згідно генерального плану 
та плану зонування м. Деражні розташована на землях лісогосподарського призначення.  
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 


