
                                                              
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

десята сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
04 червня 2021 року                       Деражня                                               № 9 
 
 
   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. Залевському Сергію Станіславовичу земельну ділянку площею 0,0831 га з 
кадастровим номером 6821510100:03:006:0795 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.2. Буга Людмилі Андріївні земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:003:0067 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.3. Дуридівці Борису Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821582800:01:012:0031 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.4. Морозу Анатолію Петровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:03:002:0086 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.5. Моцному Андрію Петровичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:03:002:0088 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.6. Прокопчук Любові Вікторівні земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821588800:01:009:0083 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.7. Сморжевському Віктору Корнійовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з 
кадастровим номером 6821584000:01:002:0202 із земель житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
1.8. Токарчуку Михайлу Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821587800:02:003:0095 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



1.9. Навроцькому Віталію Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим 
номером 6821588800:02:008:0030 із земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
2 Передати безоплатно у спільну сумісну власність Магдіну Сергію Олександровичу та  
Магдіній Ользі Олександрівні земельну ділянку площею 0,1500 га з кадастровим номером 
6821555700:01:002:0082 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
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 


