
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять дев’ята сесія 

восьмого скликання 

                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 
23 грудня 2022 року                                   Деражня                                                            № 10 

 

Про безоплатну приватизацію земельних ділянок  

 

На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 116, частин 1, 2  ст. 118, ст. 121, підпункт.1 пункту 27 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передати безоплатно у 

приватну власність: 

1.1. Леськіву Валерію Петровичу земельну ділянку площею 0,0809 га з 

кадастровим номером 6821555700:01:002:0093 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.2. Гнатишеній Марії Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821582800:01:012:0022 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.3. Житомірській Валентині Броніславівні земельну ділянку площею 0,2184 га з 

кадастровим номером 6821580800:01:002:0117 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.4. Кошельківській Зої Францівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821588600:01:008:0068 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.5. Альгіну В’ячеславу Олександровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821581600:01:003:0066 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.6. Муляр Надії Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589800:02:005:0137 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.7. Дзендзелю Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821582800:01:009:0168 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.8. Рудику Анатолію Вікторовичу земельну ділянку площею 0,0771 га з 

кадастровим номером 6821510100:01:017:0094 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.9. Мондрому Володимиру Петровичу земельну ділянку площею 0,1366 га з 

кадастровим номером 6821589200:03:004:0103 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



1.10. Татаринській Катерині Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821584000:01:002:0227 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.11. Свириді Руслану Вікторовичу земельну ділянку площею 0,1000 га з 

кадастровим номером 6821510100:03:006:0855 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.12. Маєвському Анатолію Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821581600:01:002:0022 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.13. Савченко Галині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821582000:01:017:0138 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.14. Пушкар Галині Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821588800:03:006:0174 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.15. Тернавській Тетяні Іванівні земельну ділянку площею 0,0822 га з кадастровим 

номером 6821510100:02:020:0174 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.16. Кучерук Ліні Василівні земельну ділянку площею 0,0580 га з кадастровим 

номером 6821510100:04:001:0436 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.17.  Коточігову Володимиру Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га 

з кадастровим номером 6821589600:01:002:0127 із земель житлової і громадської забудови 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у 

спільну сумісну власність Швець Олені Миколаївні, Швець Тетяні Євгенівні та Швецю 

Артему Євгеновичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:007:0021 із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у 

спільну сумісну власність Гребінській Ользі Йосипівні, Ковальчук Тетяні Сергіївні та 

Ковальчуку Денису Сергійовичу земельну ділянку площею 0,1478 га з кадастровим 

номером 6821588200:01:008:0041 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

4.   Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у 

спільну сумісну власність Ступаковській Ніні Григорівні та Ступаковському Олександру 

Григоровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821585200:01:020:0896 із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

 
Міський голова                                                                                             Андрій КОВПАК 


