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 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесята сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

14 серпня 2019 року                        м.  Деражня                                     № 9 
  
   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», ПП «Єкзакт», ФОП Щесняк С.А. та ТОВ «АТЛАС-ЗЕМ», 
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: 
1.1. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0179 по вул. Шевченка, 118 
в м. Деражні та змінити цільове призначення цієї земельної ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та площею 
0,0199 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0178 по вул. Шевченка, 118 в м. Деражні 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Герасімовій Оксані Євгеніївні.  
1.2. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:029:0002 по вул. Проскурівська 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Курасу Роману 
Олександровичу. 
1.3. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:001:0145 по бульвару 
Каштановий, 26 із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у 
власність Теравській Ользі Ігорівні. 
1.4. площею 0,0718 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0748 по вул. Миру, 109 в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Квасніцькій 
Валентині Олександрівні. 
1.5. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0107 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Валаху 
Олександру Миколайовичу. 
1.6. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0106 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Мусієнко 
Віктору Миколайовичу. 
1.7. площею 0,0646 га з кадастровим номером 6821510100:02:021:0033 в районі Трояни  
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Столярчуку 
Андрію Євгенійовичу. 
1.8. площею 0,0871 га з кадастровим номером 6821510100:04:003:0062 в м. Деражні із земель 
житлової та громадської забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд з метою передачі у власність Сайпелю Вадиму 
Анатолійовичу. 
1.9. площею 0,2950 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0326 по вул. Шевченка, 21 в 
м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення особистого 
селянського господарства з метою передачі у власність Березюку Сергію Сергійовичу. 
1.10. площею 0,0140 га з кадастровим номером 6821510100:02:022:0057 по провул. 
Заводський в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Мельник Світлані 
Олексіївні. 
1.11. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:02:015:0008 в м. Деражні із 
земель сільськогосподарського призначення  для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність Середюку Леоніду Сергійовичу. 
1.12. площею 0,0072 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0371 по вул. Б. Олійника в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Бузі Руслану Григоровичу. 
1.13. площею 0,0071 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0372 по вул. Б. Олійника в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Слишинській Валентині Іванівні. 
1.14. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0747 по вул. Грушевського 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Панасюк Олені Антонівні. 
1.15. площею 0,0035 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0739 по вул. Миру в м. 
Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального гаража 
з метою передачі у власність Коломієць Аліні Іванівні. 
1.16. площею 0,0095 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0160 по провул. Затишний 
в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Дубіцькому Петру Анатолійовичу. 



1.17. площею 0,0065 га з кадастровим номером 6821510100:02:011:0039 по вул. Промислова в 
м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для будівництва індивідуального 
гаража з метою передачі у власність Мацюку Сергію Володимировичу. 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
2.1. Герасімовій Оксані Євгеніївні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0179 по вул. Шевченка, 118 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд та площею 0,0199 га з кадастровим номером 6821510100:03:007:0178 по вул. 
Шевченка, 118 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2.2. Курасу Роману Олександровичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:029:0002 по вул. Проскурівська в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.3. Теравській Ользі Ігорівні площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:01:001:0145 по бульвару Каштановий, 26 із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.4. Квасніцькій Валентині Олександрівні площею 0,0718 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0748 по вул. Миру, 109 в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.5. Валаху Олександру Миколайовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0107 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.6. Мусієнко Віктору Миколайовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0106 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.7. Столярчуку Андрію Євгенійовичу площею 0,0646 га з кадастровим номером 
6821510100:02:021:0033 в районі Трояни м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
2.8. Сайпелю Вадиму Анатолійовичу площею 0,0871 га з кадастровим номером 
6821510100:04:003:0062 в м. Деражні із земель житлової та громадської забудови  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.9. Березюку Сергію Сергійовичу площею 0,2950 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0326 по вул. Шевченка, 21 в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення особистого селянського господарства. 
2.10. Мельник Світлані Олексіївні площею 0,0140 га з кадастровим номером 
6821510100:02:022:0057 по провул. Заводський в м. Деражні із земель сільськогосподарського 
призначення  для ведення особистого селянського господарства. 



2.11. Середюку Леоніду Сергійовичу площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:015:0008 в м. Деражні із земель сільськогосподарського призначення  для 
ведення особистого селянського господарства. 
2.12. Бузі Руслану Григоровичу площею 0,0072 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0371 по вул. Б. Олійника в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.13. Слишинській Валентині Іванівні площею 0,0071 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0372 по вул. Б. Олійника в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.14. Панасюк Олені Антонівні площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0747 по вул. Грушевського в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.15. Коломієць Аліні Іванівні площею 0,0035 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0739 по вул. Миру в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.16. Дубіцькому Петру Анатолійовичу площею 0,0095 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0160 по провул. Затишний в м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови  для будівництва індивідуального гаража. 
2.17. Мацюку Сергію Володимировичу площею 0,0065 га з кадастровим номером 
6821510100:02:011:0039 по вул. Промислова в м. Деражні 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                                                                                Ковпак А. М. 


