
     Проект 

                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дванадцята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
    липня 2021 р.                              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  
 
ВИРІШИЛА: 
1. Передати безоплатно у власність: 
1.1. Роєцькій Оксані Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821581600:01:005:0018 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.2. Захарченко Ніні Федорівні земельну ділянку площею 0,1642 га з кадастровим 
номером 6821587800:02:003:0092 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.3. Черниш Ліні Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587800:01:010:0051 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.4. Севрук Юлії Анатоліївні земельну ділянку площею 0,0942 га з кадастровим номером 
6821588800:03:002:0107 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.5. Шинкарчуку Михайлу Степановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821588800:03:002:0165 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.6. Бідній Тетяні Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821588800:03:006:0177 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.7.  Солоненку Руслану Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:01:004:0054 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд . 
1.8.  Мельнику Єгору Вікторовичу земельну ділянку площею 2,0000 га з кадастровим 
номером 6821587800:05:018:0005 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства. 
 
 



 
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 


