
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 
29 жовтня 2021 року                                  м. Деражня                                                     № 15 

  
  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. Горпинюку Володимиру Васильовичу земельну ділянку площею 0,1000 га з 

кадастровим номером 6821510100:04:001:0410 із земель житлової та громадської забудови 

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

1.2. Медвідю Івану Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821586000:01:005:0199 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.3. Боднар Катерині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821584000:01:002:0231 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.4. Ткачук Марії Степанівні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:004:0023 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.5. Містюк Надії Дмитрівні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:01:013:0008 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.6. Бикову Максиму Дмитровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0143 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.7. Трояк Віті Володимирівні  земельну ділянку площею 0,1500 га з кадастровим 

номером 6821587400:03:001:0064 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.8. Опанасюк Тетяні Михайлівні  земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821585200:01:019:0089 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.9. Беринді Надії Василівні земельну ділянку площею 0,2464 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0427 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 



1.10. Шарган Олені Олександрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:01:008:0049 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.11. Яворській Ніні Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:001:0039 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.12. Кияновій Наталії Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821580800:01:014:0145 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.13. Коцик Людмилі Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821585200:01:020:0059 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.14. Ткачуку Ігорю Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587400:01:006:0254 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.15. Ільковій Марії Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:006:0049 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.16. Кравчуку Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:009:0157 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

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

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.18. Сухому Валерію Григоровичу земельну ділянку площею 0,0842 га з кадастровим 

номером 6821510100:04:001:0413 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.19. Рачинській Вікторії Олександрівні земельну ділянку площею 0,1913 га з 

кадастровим номером 6821580800:02:002:0029 із земель житлової та громадської забудови 

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

1.20. Вітушинській Олені Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587400:05:001:0039 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.21. Мацарській Анастасії Анатоліївні земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:013:0015 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.22. Левандовській Лілії Олегівні земельну ділянку площею 1,0000 га з кадастровим 

номером 6821585200:02:027:0002 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.23. Загребельській Наталії Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821587400:03:001:0068 із земель житлової та громадської забудови 

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

1.24. Зелінському Віктору Олександровичу земельну ділянку площею 0,1920 га з 

кадастровим номером 6821587000:01:003:0150 із земель житлової та громадської забудови 

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

1.25. Харитонову Володимиру Павловичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821587800:03:002:0100 із земель житлової та громадської забудови 

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

1.26. Капітулі Людмилі Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821584000:01:018:0014 із земель житлової та громадської забудови 

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



- земельну ділянку площею 0,0576 га з кадастровим номером 6821584000:01:018:0015 із 

земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.27. Гончар Надії Станіславівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:01:010:0052 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.28. Нікіфорову Денису Сергійовичуземельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим 

номером 6821581200:03:051:0460 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.29. Постернак Раїсі Степанівніземельну ділянку площею 0,2070 га з кадастровим 

номером 6821580800:02:008:0058із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.30. Стаднік Світлані Володимирівніземельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587400:03:001:0071із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 

2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність Новосядлій Ліні Пилипівні та  Сироті 

Олені Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0236 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

 

3. Передати безоплатно у спільну сумісну власність Щесняк Любов Василівні та  Токару 

Миколі Васильовичу, Токару Василю Васильовичу земельну ділянку площею 0,1810 га з 

кадастровим номером 6821587400:03:001:0065 із земель житлової та громадської забудови 

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

 

4. Передати безоплатно у спільну сумісну власність Баран Феклі Степанівні та Євженку 

Руслану Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587800:03:002:0101 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 

5. Відмовити в передачі безоплатно у власність та в затвердженні технічної документації 

із землеустрою: 

5.1. Вінярській Людмилі Михайлівні земельну ділянку площею 0,0700 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:011:0124 із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку площею 0,1550 га з 

кадастровим номером 6821582800:01:011:0123 із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства у зв’язку невідповідністю 

поданої документації ст.79-1 “земельного кодексу України”. 

5.2. Яворській Ніні Володимирівні земельну ділянку площею 0,2800 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:001:0111  із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарствау зв’язку невідповідністю поданої 

документації ст.79-1 “земельного кодексу України”. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на 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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	1.14. Ткачуку Ігорю Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587400:01:006:0254 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.15. Ільковій Марії Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821588800:02:006:0049 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.16. Кравчуку Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0157 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.17. Стокальській Марії Мефодіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821582800:01:001:0155 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.18. Сухому Валерію Григоровичу земельну ділянку площею 0,0842 га з кадастровим номером 6821510100:04:001:0413 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.19. Рачинській Вікторії Олександрівні земельну ділянку площею 0,1913 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0029 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.20. Вітушинській Олені Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587400:05:001:0039 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.21. Мацарській Анастасії Анатоліївні земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821582800:01:013:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;
	1.22. Левандовській Лілії Олегівні земельну ділянку площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821585200:02:027:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;
	1.23. Загребельській Наталії Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587400:03:001:0068 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.24. Зелінському Віктору Олександровичу земельну ділянку площею 0,1920 га з кадастровим номером 6821587000:01:003:0150 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.25. Харитонову Володимиру Павловичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587800:03:002:0100 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	1.26. Капітулі Людмилі Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821584000:01:018:0014 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	- земельну ділянку площею 0,0576 га з кадастровим номером 6821584000:01:018:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;
	1.27. Гончар Надії Станіславівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0052 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
	2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність Новосядлій Ліні Пилипівні та  Сироті Олені Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0236 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуго...
	3. Передати безоплатно у спільну сумісну власність Щесняк Любов Василівні та  Токару Миколі Васильовичу, Токару Василю Васильовичу земельну ділянку площею 0,1810 га з кадастровим номером 6821587400:03:001:0065 із земель житлової та громадської забудов...
	4. Передати безоплатно у спільну сумісну власність Баран Феклі Степанівні та Євженку Руслану Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587800:03:002:0101 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслу...
	5. Відмовити в передачі безоплатно у власність та в затвердженні технічної документації із землеустрою:
	5.1. Вінярській Людмилі Михайлівні земельну ділянку площею 0,0700 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0124 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку площею 0,1550 га з кадастр...
	5.2. Яворській Ніні Володимирівні земельну ділянку площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821582800:01:001:0111  із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарствау зв’язку невідповідністю поданої документаці...
	6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК).
	Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК

