
 

 

                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять друга сесія 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

16  грудня 2021 року                       Деражня                                   №  

 

Про розгляд питання щодо затвердження проектів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачі їх у власність громадянам 

 

        На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 121, ст. 186 Земельного Кодексу України,  

розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Таранчук Вікторії Олександрівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.2. Ящук Наталії Леонідівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.3. Вінтеру Олександру Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.4. Псяруку Василю Васильовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0045 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.5. Кислій Тетяні Андріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
2.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

2.1. Таранчук Вікторії Олександрівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.2. Ящук Наталії Леонідівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.3. Вінтеру Олександру Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.4. Псяруку Василю Васильовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0045 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.5. Кислій Тетяні Андріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3. 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 


