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РІШЕННЯ 
 

 

   __  вересня 2021 року                   Деражня                                       № __ 

 
  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, ст. 118, ст. 121, Земельного кодексу України, розглянувши 

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати безоплатно у приватну власність: 

1.1. Капітану Віталію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,0590 га з кадастровим 

номером 6821510100:03:006:0800 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 1.2. Тифонюк Галині Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0089 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.3. Ковальчук Оксані Дмитрівні земельну ділянку площею 0,1539 га з кадастровим 

номером 6821587400:01:006:0250 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.4. Когуту Івану Григоровичу  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821586000:01:010:0043 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.5  Маліванчуку Леоніду Петровичу  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0136 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.6 Українцю Івану Григоровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821581200:02:004:0045 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.7  Лунгу  Сніжані Віталіївні  земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.8 Бикову Дмитру Дмитровичу  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:004:0065 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.9 Болкун Ларисі Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821583600:01:004:0393 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



1.10 Криськіву Ігорю Вікторовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821581200:01:002:1401 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.11 Кучеруку Петру Михайловичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821586000:01:005:0197 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.12 Ніколаєву Володимиру Дмитровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821588800:01:009:0123 із земель житлової і громадської забудови 

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

 

2. 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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