
ПРОЕКТ       

                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 
 

 

30 листопада 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

приватну власність: 

1.1. Бабій Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589800:02:005:0120 із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.2. Гуртовенко Олені Павлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587400:05:004:0058 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.3. Войтасу Василю Михайловичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0150 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.4. Черняку Сергію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:03:002:0098 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.5. Гончаруку Івану Михайловичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589200:07:002:0071 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.6. Калачник Ганні Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821583600:01:004:0429 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.7. Рудюк Жанні Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:007:0067 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.8. Йолтухівській Надії Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0150 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



1.9. Мирошниковій Вероніці Віталіївні - земельну ділянку площею 0,2000 га з 

кадастровим номером 6821584000:02:001:0010 із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- земельну ділянку площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821584000:02:001:0009 із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.10. Кабальській Ганні Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:03:002:0094 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.11. Бевзюк Світлані Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:01:004:0052 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.12. Березюку Ігорю Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821588200:01:005:0069 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.13. Філь Олені Анатоліївні земельну ділянку площею 0,1354 га з кадастровим номером 

6821587800:03:002:0057 із земель житлової і громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.14. Пікасу Віктору Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821583600:01:004:0434 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.15. Бузі Олегу Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821588200:01:004:0085 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.16. Іконовій Наталії Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:003:0151 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.17. Волчелюку Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1813 га з 

кадастровим номером 6821582800:01:001:0129 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.18. Ліхоші Валентині Олександрівні земельну ділянку площею 0,1642 га з кадастровим 

номером 6821589800:01:004:0272 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.19. Богдану Юрію Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821584000:01:002:0233 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.20. Почерняку Олексію Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821581600:01:007:0024 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.21. Боднарчуку Михайлу Афанасійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821589200:02:012:0026 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.22. Олійнику Сергію Івановичу земельну ділянку площею 0,0993 га з кадастровим 

номером 6821584000:01:002:0266 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.23. Скірському Володимиру Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821583600:02:003:0020 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.24. Цимбалістій Катерині Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821587800:03:005:0057 із земель житлової і громадської забудови 

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



1.25. Ільчишену Андрію Валерійовичу земельну ділянку площею 0,1705 га з 

кадастровим номером 6821589200:02:004:0189 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.26. Бузі Анатолію Вікторовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:011:0301 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.27. Бузі Віктору Францовичу земельну ділянку площею 0,2463 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:011:0300 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.28. Ярмоленко Наталії Сергіївні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:03:002:0103 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.29. Андрійчук Валентині Василівні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:001:0132 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.30. Бударецькому Петру Петровичу  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589800:02:005:0130 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.31. Лемещук Людмилі Федорівні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821581600:01:005:0022 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.32. Ходаніцькому Юрію Володимировичу  земельну ділянку площею 0,0445 га з 

кадастровим номером 6821510100:02:020:0165 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.33. Стрільцю Віктору Григоровичу  земельну ділянку площею 0,2276 га з кадастровим 

номером 6821589800:01:002:0117 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.34. Супрун Валентині Луківні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821583600:01:004:0442 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.35. Гончаруку Олексію Михайловичу  земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821589200:07:002:0073 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.36. Гельбану Леоніду Леонідовичу  земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:011:0266 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.37. Гельбану Леоніду Леонідовичу  земельну ділянку площею 0,41 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:011:0265 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.38. Підгородецькому Володимиру Броніславовичу  земельну ділянку площею 0,25 га з 

кадастровим номером 6821589200:03:002:0062 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.39. Шевчуку Ігорю Васильовичу  земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:004:0069 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.40. Пономаренко Наталії Вікторівні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589200:03:002:0062 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.41. Сухому Олександру Васильовичу  земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:001:0128 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



1.42. Михальчук Оксані Савеліївні земельну ділянку площею 0,2270 га з кадастровим 

номером 6821581600:01:007:0025 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 Мельник Емілії Петрівні та Гнапу Миколі Петровичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:011:0287 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 


