
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
 25 травня 2021 року                       Деражня                                               №13 
 
 
Про безоплатну приватизацію земельних ділянок  

 
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до 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 власність: 
1.1. Лукіянишину Володимиру Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821582000:01:017:0120 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.2. Коноваловій Ользі Григорівні земельну ділянку площею 0,0967 га з кадастровим 
номером 6821510100:04:001:0400 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.3. Фатюку Анатолію Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821584800:01:001:1053 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.4. Білецькому Василю Федоровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821581600:01:003:0762 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.5. Дідур Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,0386 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0814 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.6. Вавренюк Тетяні Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587800:02:002:0156 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.7. Ковальському Валерію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,0788 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:012:0386 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.8. Корчак Ользі Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821581200:01:014:0121 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



1.9. Підлісному Олександру Олександровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821587800:01:015:0065 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.10. Колодач Антоніні Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821583600:02:003:0015            із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.11. Роєцькій Оксані Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821581600:01:005:0018            із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.12. Корунець Ользі Семенівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:02:003:0086            із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.13. Чипчарук Тетяні Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:01:003:0047                із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.14. Савчук Ніні Олексіївні земельну ділянку площею 1,7916 га з кадастровим номером 
6821584800:02:006:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарств. 
1.15. Бялковській Світлані Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821580800:02:007:0019 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
земельну ділянку площею 0,0800 га з кадастровим номером 6821580800:02:007:0020 із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
1.16. Гончар Людмилі Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821581200:01:002:0094 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
2 Передати безоплатно у спільну сумісну власність Каракулі Галині Миколаївні та  
Каракулі Анастасії Микитівні земельну ділянку площею 0,2149 га з кадастровим номером 
6821588800:01:018:0021 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
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 


