
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
25 березня 2021р.                             Деражня                                               № 25 
 
   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. Мельник Людмилі Робертівні земельну ділянку площею 0,0771 га з кадастровим 
номером 6821510100:02:020:0158 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.2. Корчовому Григорію Арсеновичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821580800:01:002:0084 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.3. Квасюк Ірині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821585200:01:006:0079 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.4. Солоненко Антоніні Петрівні земельну ділянку площею 0,2422 га з кадастровим 
номером 6821587800:01:015:0059 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.5. Станіславишиній Ганні Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821583600:01:004:0413 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.6. Навойтко Олесі Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:02:002:0021 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.7. Закржевському Валерію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1000 га з 
кадастровим номером 6821510100:02:020:0147 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.8. Козюк Миколі Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821584000:01:002:0164 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.9.Серветнику Богдану Григоровичу земельну ділянку площею 0,1683 га з кадастровим 
номером 6821587000:01:011:0272 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



1.10.Соляр Галині Олександрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821589200:01:002:0093 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.11.Саєнко Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 0,1482 га з кадастровим 
номером 6821582000:02:001:0036 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.12.Головатій Ніні Аркадіївні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0398 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.13. Лукіянишину Володимиру Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821582000:01:017:0120 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.14. Довганю Дмитру Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821588800:01:015:0105 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.15. Кожушко Тетяні Аркадіївні земельну ділянку площею 0,2145 га з кадастровим 
номером 6821588800:02:003:0050 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.16. Самітовському Миколі Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821587800:01:004:0036 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.17. Масловській Валентині Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821584000:01:002:0215 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.18. Соловей Івану Романовичу земельну ділянку площею 0,2470 га з кадастровим 
номером 6821587800:02:002:0157 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.19. Савін Клавдії Макарівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821586000:01:001:0104 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.20. Фют Віталію Семеновичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821584800:01:002:0282 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
земельну ділянку площею 0,0870 га з кадастровим номером 6821584800:01:002:0281 із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
1.21. Ігнатовському Михайлу Ярославовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821580800:03:004:0010 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
земельну ділянку площею 0,1152 га з кадастровим номером 6821580800:03:004:0009 із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства. 
1.22. Парадовській Валентині Вікторівні земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821587400:05:001:0022 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.23. Яворській Марії Соловіївні земельну ділянку площею 0,1350 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:002:0052 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
земельну ділянку площею 0,2100 га з кадастровим номером 6821582800:01:002:0055 із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства; земельну ділянку площею 0,1400 га з кадастровим номером 



6821582800:01:001:0115 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства. 
2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність: 
2.1. Біляк Владиславі Володимирівні, Гаєвській Людмилі Владиславівні та Гаєвському 
Денису Володимировичу земельну ділянку площею 0,0700 га з кадастровим номером 
6821510100:04:001:0399 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
2.2. Залевській Євгенії Володимирівні та Залевському Вадиму Володимировичу земельну 
ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0207 із земель 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
3. Відмовити в передати безоплатно у власність та в затверджені технічної документації із 
землеустрою: 
3.1.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” . 
3,2. Серветник Надії Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587000:01:001:0170 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 
земельну ділянку площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0169 із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв’язку невідповідністю поданої документації ст.79-1 “земельного кодексу 
України”. 
4. 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 


