
                                                              
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 15 вересня 2021 року                      Деражня                              № 10 
 

   Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, в тому  

числі із зміною виду використання та  

передача у власність земельних ділянок 
 

   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 та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

висновок 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. Засаднюку Віктору Володимировичу - площею 0,5490 га з кадастровим номером 

6821580800:04:087:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Рачинській Вікторії Олександрівні - площею 0,0982 га з кадастровим номером 

6821580800:02:002:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Тетяніній Ірині Дмитрівні - площею 0,5200 га з кадастровим номером 

6821582000:01:017:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.4. Протасу Юрію Євгенійовичу - площею 0,4066 га з кадастровим номером 

6821581600:01:002:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 1,3000 га з кадастровим номером 6821581600:01:002:0019 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.5. Саєнко Євгені Григорівні - площею 0,5116 га з кадастровим номером 

6821582000:03:056:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.6. Матвієнку Сергію Павловичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:040:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.7. Звірок Галині Василівні - площею 0,0152 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0404 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.8. Онофрійчуку Ігорю Миколайовичу - площею 0,1799 га з кадастровим номером 

6821510100:05:025:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.9. Криськіву Ігорю Вікторовичу - площею 0,6507 га з кадастровим номером 

6821581200:01:002:0102 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.10. Бузі Галині Миколаївні - площею 0,1917 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0142 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  

- площею 0,5583 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0145 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.11. Браніцькому Валерію Вікторовичу - площею 0,8358 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0428 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.12. Багрій Людмилі Іванівні - площею 0,2790 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0391 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.13. Болкун Ларисі Миколаївні - площею 0,1068 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0396 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1964 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0426 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.14. Котелюку Валентину Вікторовичу - площею 0,1554 га з кадастровим номером 

6821584800:01:004:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1263 га з кадастровим номером 6821584800:02:026:0003 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.15. Терещук Майї Василівні - площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:030:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.16. Пашеньку Віктору Валентиновичу  - площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:030:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Кучеруку Петру Михайловичу - площею 0,7000 га з кадастровим номером 

6821586000:01:005:0198 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.18. Когуту Івану Григоровичу - площею 0,4500 га з кадастровим номером 

6821586000:01:010:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Когуту Василю Івановичу - площею 0,6110 га з кадастровим номером 

6821586000:01:010:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.20. Гуменчуку Сергію Володимировичу - площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821586000:01:009:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.21. Грищун Ганні Іванівні - площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821586000:01:009:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0013 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

- площею 0,2320 га з кадастровим номером 6821586000:02:017:0096 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.22. Нечипоруку Віталію Володимировичу - площею 1,3511 га з кадастровим номером 

6821586000:02:036:0117 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2097 га з кадастровим номером 6821586000:02:017:0095 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

- площею 0,2501 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.23. Кіракосян Маріеті Артаківні - площею 0,2360 га з кадастровим номером 

6821587800:04:021:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

 - площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:027:0022 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.24. Арчишевській Уляні Василівні  - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0150 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.25. Арчишевському Олегу Ігоровичу  - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0151 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.26. Яросі Катерині Василівні - площею 0,1856 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0071 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,4647 га з кадастровим номером 6821588200:02:019:0010 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.27. Пшеничному Петру Мефодійовичу  - площею 0,9000 га з кадастровим номером 

6821588600:01:004:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,9200 га з кадастровим номером 6821588600:01:009:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.28. Когут Зоряні Валеріївні - площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821588600:01:004:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.29. Клименко Тетяні Борисівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0033 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.30. Хоптяній Тетяні Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0032 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.31. Войтюку Володимиру Васильовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0030 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 



призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.32. Косевич Оксані Михайлівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588800:02:012:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.33. Постію Дмитру Васильовичу - площею 0,2968 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.34. Дзендзелю Андрію Миколайовичу - площею 0,2061 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0036 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,3284 га з кадастровим номером 6821588800:04:076:0038 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.35. Кілімчук Галині Григорівні - площею 1,8000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:084:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.36. Брамській Ірині Ігорівні - площею 0,6234 га з кадастровим номером 

6821589200:01:008:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.37. Панчішку Сергію Леонідовичу - площею 1,0500 га з кадастровим номером 

6821589200:04:055:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821587800:05:022:0070 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.38. Домбровській Надії Володимирівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:01:004:0146 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.39. Фокову Івану Кириловичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:004:0104 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.40. Коростовському Миколі Анатолійовичу - площею 0,2577 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0109 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2674 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0110 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.41. Фурману Ігорю Віталійовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0395 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 

власність; 

1.42. Сергієнку Володимиру Петровичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821581600:01:011:0027 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 

власність; 

1.43. Делінді Олександру Васильовичу - площею 0,0024 га з кадастровим номером 

6821510100:02:011:0059 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.44. Бондар Тетяні Герасимівні - площею 0,0024 га з кадастровим номером 

6821510100:02:011:0060 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 



1.45. Степовій Марії Дмитрівні - площею 0,0024 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0406 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.46. Мирику Ярославу Васильовичу - площею 0,0037 га з кадастровим номером 

6821555700:01:002:0087 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.47. Маслову Іллі Сергійовичу - площею 1,6516 га з кадастровим номером 

6821587400:04:002:0030 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

 - площею 0,2969 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0020 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.48. Тесовській Юлії Валеріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:002:0031 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.49. Олійник Ользі Анатоліївні - площею 0,0300 га з кадастровим номером 

6821510100:01:019:0047 в межах основної категорії землі житлової та громадської забудови 

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

землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 

1.50. Муляру Олександру Анатолійовичу та Звірок Галині Василівні- площею 0,1000 га з 

кадастровим номером 6821510100:04:001:0407 із земель житлової та громадської забудови 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з 

метою передачі у спільну сумісну власність; 

1.51. Деражнянській міській раді - площею 13,8053 га з кадастровим номером 

6821585200:02:037:0006 із земель сільськогосподарського призначення землі загального 

користування; 

1.52. Деражнянській міській раді - площею 14,0599 га з кадастровим номером 

6821586000:02:038:0001 із земель сільськогосподарського призначення землі запасу; 

1.53. Деражнянській міській раді - площею 10,8461 га з кадастровим номером 

6821586000:02:003:0007 із земель сільськогосподарського призначення землі запасу; 

1.54. Гайдай Марині Артурівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:038:0007 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.55. Білашу Сергію Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:038:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.56. Ковальчук Ірині Андріївні - площею 0,7986 га з кадастровим номером 

6821581200:03:038:0006 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 1,1903 га з кадастровим номером 6821581200:03:038:0001 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.57. Нечай Галині Володимирівні – площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0143 в межах основної категорії землі житлової та громадської забудови 

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

землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 



 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1.    площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:023:0033 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель загального користування, у 

землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.2. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:023:0032 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель загального користування, у 

землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.3. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:023:0030 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель загального користування, у 

землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.4. площею 0,0300 га з кадастровим номером 6821510100:01:019:0047 в межах основної 

категорії землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; 

2.5. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:038:0007 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.6. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:038:0008 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.7. площею 0,7986 га з кадастровим номером 6821581200:03:038:0006 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, , у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

- площею 1,1903 га з кадастровим номером 6821581200:03:038:0001 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.8. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0143 в межах основної 

категорії землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; 

 

3.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

3.1. Засаднюку Віктору Володимировичу - площею 0,5490 га з кадастровим номером 

6821580800:04:087:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.2. Рачинській Вікторії Олександрівні - площею 0,0982 га з кадастровим номером 

6821580800:02:002:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.3. Тетяніній Ірині Дмитрівні - площею 0,5200 га з кадастровим номером 

6821582000:01:017:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.4. Протасу Юрію Євгенійовичу - площею 0,4066 га з кадастровим номером 

6821581600:01:002:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 1,3000 га з кадастровим номером 6821581600:01:002:0019 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



3.5. Саєнко Євгені Григорівні - площею 0,5116 га з кадастровим номером 

6821582000:03:056:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.6. Матвієнку Сергію Павловичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:040:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.7. Звірок Галині Василівні - площею 0,0152 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0404 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.8. Онофрійчуку Ігорю Миколайовичу - площею 0,1799 га з кадастровим номером 

6821510100:05:025:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.9. Криськову Ігорю Вікторовичу - площею 0,6507 га з кадастровим номером 

6821581200:01:002:0102 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.10. Бузі Галині Миколаївні - площею 0,1917 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0142 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,5583 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0145 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

3.11. Браніцькому Валерію Вікторовичу - площею 0,8358 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0428 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.12. Багрій Людмилі Іванівні - площею 0,2790 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0391 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.13. Болкун Ларисі Миколаївні - площею 0,1068 га з кадастровим номером 

6821583600:01:004:0396 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1964 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0426 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.14. Котелюку Валентину Вікторовичу - площею 0,1554 га з кадастровим номером 

6821584800:01:004:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1263 га з кадастровим номером 6821584800:02:026:0003 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.15. Терещук Майї Василівні - площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:030:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.16. Пашеньку Віктору Валентиновичу  - площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:030:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.17. Кучеруку Петру Михайловичу - площею 0,7000 га з кадастровим номером 

6821586000:01:005:0198 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.18. Когуту Івану Григоровичу - площею 0,4500 га з кадастровим номером 

6821586000:01:010:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.19. Когуту Василю Івановичу - площею 0,6110 га з кадастровим номером 

6821586000:01:010:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.20. Гуменчуку Сергію Володимировичу - площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821586000:01:009:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.21. Грищун Ганні Іванівні - площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821586000:01:009:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0013 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  

- площею 0,2320 га з кадастровим номером 6821586000:02:017:0096 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.22. Нечипоруку Віталію Володимировичу - площею 1,3511 га з кадастровим номером 

6821586000:02:036:0117 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2097 га з кадастровим номером 6821586000:02:017:0095 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  

- площею 0,2501 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.23. Кіракосян Маріеті Артаківні - площею 0,2360 га з кадастровим номером 

6821587800:04:021:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

 - площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:027:0022 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.24. Арчишевській Уляні Василівні  - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0150 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.25. Арчишевському Олегу Ігоровичу  - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0151 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.26. Яросі Катерині Василівні - площею 0,1856 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0071 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,4647 га з кадастровим номером 6821588200:02:019:0010 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.27. Пшеничному Петру Мефодійовичу  - площею 0,9000 га з кадастровим номером 

6821588600:01:004:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,9200 га з кадастровим номером 6821588600:01:009:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.28. Когут Зоряні Валеріївні - площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821588600:01:004:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.29. Клименко Тетяні Борисівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0033 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.30. Хоптяній Тетяні Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.31. Войтюку Володимиру Васильовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:023:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.32. Косевич Оксані Михайлівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588800:02:012:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.33. Постію Дмитру Васильовичу - площею 0,2968 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.34. Дзендзелю Андрію Миколайовичу - площею 0,2061 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0036 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,3284 га з кадастровим номером 6821588800:04:076:0038 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.35. Кілімчук Галині Григорівні - площею 1,8000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:084:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.36. Брамській Ірині Ігорівні - площею 0,6234 га з кадастровим номером 

6821589200:01:008:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.37. Панчішку Сергію Леонідовичу - площею 1,0500 га з кадастровим номером 

6821589200:04:055:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821587800:05:022:0070 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.38. Домбровській Надії Володимирівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:01:004:0146 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.39. Фокову Івану Кириловичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:004:0104 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.40. Коростовському Миколі Анатолійовичу - площею 0,2577 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0109 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2674 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0110 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.41. Фурману Ігорю Віталійовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0395 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.42. Сергієнку Володимиру Петровичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821581600:01:011:0027 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.43. Делінді Олександру Васильовичу - площею 0,0024 га з кадастровим номером 

6821510100:02:011:0059 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.44. Бондар Тетяні Герасимівні - площею 0,0024 га з кадастровим номером 

6821510100:02:011:0060 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.45. Степовій Марії Дмитрівні - площею 0,0024 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0406 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.46. Мирику Ярославу Васильовичу - площею 0,0037 га з кадастровим номером 

6821555700:01:002:0087 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 



3.47. Маслову Іллі Сергійовичу - площею 1,6516 га з кадастровим номером 

6821587400:04:002:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

 - площею 0,2969 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0020 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.48. Тесовській Юлії Валеріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:002:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.49. Гайдай Марині Артурівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:038:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.50. Білаш Сергій Петрович - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:038:0008 із земель сільськогосподарського призначення власність для 

ведення особистого селянського господарства; 

3.51. Ковальчук Ірині Андріївні - площею 0,7986 га з кадастровим номером 

6821581200:03:038:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 1,1903 га з кадастровим номером 6821581200:03:038:0001 із земель 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення особистого селянського 

господарства; 

 

4. Передати безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку Муляру 

Олександру Анатолійовичу та Звірок Галині Василівні- площею 0,1000 га з кадастровим 

номером 6821510100:04:001:0407 із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

 

5. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачі безоплатно у приватну власність Ковальській Тетяні Валеріївні - площею 2,0000 

га з кадастровим номером 6821589200:04:032:0003 із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка розташована на розпайованих землях. 

 

6. 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 
 

 


