
 

      Проект 

                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять друга сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

  16  грудня 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, 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. Дуднік Тетяні Савеліївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821585200:01:020:0058 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.2. Турчаку Андрію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1778 га з 

кадастровим номером 6821588800:03:006:0202 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.3. Шобутинському Сергію Вікторовичу земельну ділянку площею 0,0980 га з 

кадастровим номером 6821510100:01:019:0060 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.4. Сиваку Валерію Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821583600:01:004:0446 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.5. Биковій Галині Олексіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0159 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.6. Корчовій Раїсі Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0148 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.7. Томащишину Юрію Аркадійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821583600:01:002:0108 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.8. Савчуку Миколі Олексійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821583600:01:004:0441 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



1.9. Гоменюк Ользі Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821588800:01:009:0124 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.10. Федорович Іванні Сергіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821583600:02:001:0051 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.11. Войтас Наталії Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:002:0113 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.12. Слюсар Лідії Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:03:002:0107 із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.13. Гудзь Ользі Ігорівні  земельну ділянку площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власність Ткачук Світлані Олександрівні, Фур’янову Віктору Олександровичу та 

Фур’яновій Тетяні Борисівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:03:002:0179 із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 

3. 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 

 


