
 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ШОСТА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

  лютий 2021 року                                  м. Деражня                              №  

 

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  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Передати безоплатно у власність: 

1.1. Коломійчуку Миколі Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821584000:01:002:0120 по пров. Панасюка, 3 в с. Кальня із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд. 

1.2. Гончару Михайлу Йосиповичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821581200:01:008:0236 по вул. Садова, 18 в с. Волоське із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд. 

1.3. Волковій Людмилі Сергіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821582800:01:007:0064 по вул. Південна, 18 в с. Загінці із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд. 

1.4. Банделюку Арсентію Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821581200:01:008:0235 по вул. Шереметівка, 54 в с. Волоське із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд.  

1.5. Стасюк Анатолію Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2188 га з кадастровим 

номером 6821587800:02:002:0164 по вул. Польова, 25 в с. Літки із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд. 

1.6. Гурш Максиму Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587000:01:001:0175 по вул. Яна Ольшенського в с. Маниківці із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд; ділянку площею 0,0500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0174 по вул. Яна Ольшенського в с. Маниківці із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарств. 



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 

 

 

 

 

 

 

 


