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   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. Мельнику Андрію Віталійовичу земельну ділянку площею 0,0912 га з кадастровим 
номером 6821510100:01:019:0056 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.2. Романову Володимиру Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821580800:01:014:0109 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.3. Чорному Володимиру Дмитровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821588800:04:058:0004 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.4. Вовкотруб Вірі Анатоліївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:02:003:0093 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.5. Гнатюк Валентині Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821588800:01:015:0110 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.6. Коваль Галині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821582800:01:011:0128 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.7. Цвірінькал Катерині Олексіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:002:0056 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.8. Острик Лідії Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821582800:01:007:0068 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



1.9. Олексішин Олені Олександрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:007:0069 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.10. Марценюк Олені Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821581200:01:008:0241 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.11. Качуринець Станіславі Вікторівні земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:012:0379 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.12. 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. 
1.13. Ляльці Надії Антонівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:03:002:0164 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.14. Бондар Станіславу Петровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587000:01:011:0279 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.15. Сікідіна Валентині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:007:0070 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.16. Хаткевич Людмилі Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:009:0144 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.17. Сунік Тетяні Володимирівні земельну ділянку площею 0,0387 га з кадастровим 
номером 6821510100:03:006:0815 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.18. Мовчанюк Ніні Василівна земельну ділянку площею 0,2172 га з кадастровим 
номером 6821587400:01:006:0243 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
земельну ділянку площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821587400:01:010:0034 із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
2. Відмовити в передачі безоплатно у власність та в затверджені технічної документації із 
землеустрою: 
2.1. Бузі Галині Миколаївні земельну ділянку площею 0,1917 га з кадастровим номером 
6821582800:01:009:0142 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; земельну ділянку площею 0,5583 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:009:0145 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства у зв’язку з невідповідністю поданої 
документації ст.79-1 “земельного кодексу України”. 
2.2. Шерепі Людмилі Михайлівні ділянку площею 0,2320 га з кадастровим номером 
6821582800:02:009:0036 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства у зв’язку з невідповідністю поданої документації 
ст.79-1 “земельного кодексу України”. 
2.3. Дитиненку Сергію Петровичу земельну ділянку площею 0,4750 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:009:0139 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку площею 0,2150 га з 
кадастровим номером 6821582800:01:009:0140 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства у зв’язку з 
невідповідністю поданої документації ст.79-1 “земельного кодексу України”. 



2.4. Хаткевич Людмилі Степанівні ділянку площею 0,1134 га з кадастровим номером 
6821582800:01:009:0148 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку з 
невідповідністю поданої документації ст.79-1 “земельного кодексу України”. 
2.5. Гавлюк Галині Йосипівні ділянку площею 0,1500 га з кадастровим номером 
6821587000:01:001:0177 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства у зв’язку з невідповідністю поданої документації 
ст.79-1 “земельного кодексу України”. 
2.6. Гавлюк Галині Йосипівні ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:01:001:0176 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку у зв’язку з невідповідністю поданої документації ст.79-1 
“земельного кодексу України”. 
3.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 


