
                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

24 червня 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. Маньковській Тетяні Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:02:008:0052 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.2. Головатюк Анжеліці В’ячеславівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821584000:01:002:0222 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.3. Бись Наталії Станіславівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0082 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.4. Садовій Світлані Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:01:010:0049 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.5. Кльорику Івану Степановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:01:002:0037 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.6. Варгатому Олександру Степановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821580800:02:008:0155 із земель житлової та громадської забудови 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.7. Дмитришину Ігорю Валерійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:02:005:0007 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.8. Кілімніку Сергію Францовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821588200:01:005:0066 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.9. Ковпаку Володимиру Антоновичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0135 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. Підколесному Миколі Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821581200:01:008:0238 із земель житлової та громадської забудови 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.12. Чапалді Наталії Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0118 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.13. Стокальській Марії Мефодіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:001:0155 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.14. Березюку Андрію Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821588200:01:006:0068 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.15. Бондар Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0058 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.16. Сидорук Марії Тарасівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0111 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.17. Гулі Миколі Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0101 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.18. Котляр Марині Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589200:01:006:0165 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

1.19. Загребельній Олені Олександрівні земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим 

номером 6821581600:02:002:0014 із земель сільськогосподарського призначення, для 

ведення особистого селянського господарства. 

1.20. Загребельному Олександру Миколайовичу земельну ділянку площею 2,0000 га з 

кадастровим номером 6821581600:02:002:0018 із земель сільськогосподарського 

призначення, для ведення особистого селянського господарства. 

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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