
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять третя сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                                

РІШЕННЯ 

 
 

23 грудня 2021 року                        Деражня                                                  № 20 

 
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. Дехтяр Олені Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821587800:01:008:0045 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.2. Лабаю Андрію Васильовичу земельну ділянку площею 0,2000 га з 

кадастровим номером 6821588800:01:016:0017 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.3. Головатій Аліні Антонівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821580800:02:008:0063 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.4. Сухорабі Олені Іванівні, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821589600:01:004:0159 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.5. Беліковій Ользі Степанівні, земельну ділянку площею 0,0847 га з 

кадастровим номером 6821510100:03:006:0846 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.6. Гнидюк Зінаїді Іванівні, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 

номером 6821585200:01:009:0022 із земель житлової і громадської забудови для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.7. Онищуку Анатолію Сергійовичу, земельну ділянку площею 0,2500 га з 

кадастровим номером 6821581600:01:011:0041 із земель житлової і громадської забудови 

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

1.8. Грігорову Олександру Юрійовичу, земельну ділянку площею 1,5000 га з 

кадастровим номером 6821588800:04:049:0004 із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства; 

 



2. 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 


