
 

                                                                
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання          

РІШЕННЯ     
                                                                                                              

24 червня  2021 року                           Деражня                                              № 11 
 

   Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, в тому  

числі із зміною виду використання, 

передача у власність земельних ділянок,  

користування на умовах оренди та  

постійне користування земельних ділянок. 
 

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

відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

розроблені ПП «Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП Смульський В. А., ПП «Діоріт плюс 1», ПП 

«Абрис», ФОП Козаченко В. В., ФОП Щесняк С.А.., ФОП  Степанкевич Д. Е., ФОП  Вознюк 

В. А., 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. Бондар Ірині Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0003 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.2. Мельнику Богдану Сергійовичу, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0157 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Мельнику Сергію Петровичу, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0156 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.4. Несвідоміну Ігорю Петровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.5. Хаїтовій Зої Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.6. Ясинському Михайлу Вікторовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 



1.7. Медвідю Михайлу Михайловичу, площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:049:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,4000 га в межах з кадастровим номером 6821580800:03:003:0036 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.8. Медвідь Наталії Анатоліївні, площею 0,5500 га з кадастровим номером 

6821580800:01:002:0092 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0015 в межах основної 

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

власність для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,5176 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0016 в межах основної 

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

власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.9. Яворському Віктору Тадеушовичу, площею 0,4394 з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0026 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.10. Банделюк Ілоні Анатоліївні, площею 1,1500 га з кадастровим номером 

6821581200:01:020:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.11. Банделюку Олександру Вікторовичу, площею 1,5600 га з кадастровим номером 

6821581200:03:055:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,4400 га з кадастровим номером 6821581200:03:055:0010 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.12. Дідик Зоряні Борисівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:016:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.13. Івановському Віталію Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0507 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.14. Летик Анні Ігорівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:051:0506 

із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, з метою передачі у власність; 

1.15. Пашиній Анжелікі Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0508 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.16. Дидовій Ліні Юліанівні, площею 1,8000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:007:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Загребельній Вікторії Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.18. Процаку Віталію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:040:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Стахову Юрію Вячеславовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:042:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.20. Дідур Наталі Володимирівні площею 1,1097 га з кадастровим номером 

6821582000:01:017:0128 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.21. Карасевич Ірині Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:045:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.22. Волчелюк Ганні Вікторівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:020:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.23. Гостемінській Людмилі Антонівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.24. Зубатюк Анастасії Ігорівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.25. Зубатюк Мирині Дмитрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.26. Зубатюку Ігору Григоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.27. Канюк Ользі Андріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.28. Канюку Олегу Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.29. Козловській Ользі Іванівні, площею 0,2300 га з кадастровим номером 

6821582800:02:009:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.30. Онофрійчуку Віталію Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.31. Переймі Анатолію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:020:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.32. Переймі Івану Анатолійовичу, площею 0,9000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:013:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 1,1000 га з кадастровим номером 6821582800:02:017:0081 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.33. Яворському Вадиму Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:020:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.34. Лукіянчуку Анатолію Павловичу, площею 0,6640 га з кадастровим номером 

6821583600:02:001:0058 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.35. Радченку Федору Марковичу, площею 2.1802 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0012 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 

1.36. Радченку Василю Марковичу, площею 2.3963 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0015 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 



1.37. Радченку Олександру Петровичу, площею 2.5000 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0017 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 

1.38. Радченко Світлані Раймондівні, площею 2.5465 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0013 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 

1.39. Радченку Ігору Петровичу, площею 2.8236 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0016 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 

1.40. Радченко Юлії Віталіївні, площею 3.4178 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0011 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 

1.41. Радченко Ользі Василівні, площею 3.3523 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0014 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства, з метою передачі у власність; 

1.42. Головатюк Анжелікі В’ячеславівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0229 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.43. Докалюк Галині Іванівні, площею 0,2300 га з кадастровим номером 

6821584000:01:003:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.44. Мельнику Анатолію Івановичу, площею 0,9000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:046:0161 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 1,1000 га в межах з кадастровим номером 6821584800:02:046:0162 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.45. Мельник Марині Михайлівні, площею 1,0500 га з кадастровим номером 

6821584800:02:060:0108 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,9500 га в межах з кадастровим номером 6821584800:02:049:0001 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.46. Савчуку Віктору Григоровичу, площею 0,3674 га з кадастровим номером 

6821584800:01:004:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,1345 га в межах з кадастровим номером 6821584800:01:001:1049 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,0727 га в межах з кадастровим номером 6821584800:01:001:1054 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,2000 га в межах з кадастровим номером 6821584800:01:004:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.47. Смолінському Віталію Йосиповичу, площею 1,7500 га з кадастровим номером 

6821584800:02:061:0153 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.48. Малик Уляні Іванівні, площею 0,2411 га з кадастровим номером 

6821585200:01:007:0027 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.49. Левандовському Олегу Вікторовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:027:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.50. Бойко Євгенії Кирилівні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821586000:02:003:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,3000 га в межах з кадастровим номером 6821586000:02:036:0118 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.51. Рудій Олесі Володимирівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821586000:02:003:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821586000:02:036:0119 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.52. Дзюбецькій Броніславі Карлівні, площею 0,3250 га з кадастровим номером 

6821587000:02:022:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.53. Лежнюк Ользі Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.54. Садовій Світлані Миколаївні, площею 0,2226 га з кадастровим номером 

6821587800:01:010:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,4200 га з кадастровим номером 6821587800:01:008:0059 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.55. Самітовському Миколі Володимировичу, площею 0,3300 га з кадастровим номером 

6821587800:04:003:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.56. Цьока Валентині Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.57. Білецькій Олені Володимирівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0057 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0055 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.58. Гнатюк Наталії Дмитрівні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:010:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,9600 га з кадастровим номером 6821588200:01:010:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,8400 га з кадастровим номером 6821588200:02:019:0008 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.59. Лясовому Сергію Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0149 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.60. Пузану Василю Тимуровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:034:0112 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.61. Авдоніній Ользі Григорівні, площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:03:008:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.62. Гриценко Світлані Миколаївні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.63. Завадському Дмитру Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:026:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.64. Леськіву Володимиру Васильовичу, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.65. Адамишеній Олені Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0010 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.66. Гаврилюку Віталію Вікторовичу, площею 0,2300 га з кадастровим номером 

6821589200:03:002:0097 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.67. Бондар Марії Дмитрівні - площею 0,5900 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0052 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність 

- площею 0,4800 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0054 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.68. Вітковському Віктору Сергійовичу, площею 0,1153 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0112 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.69. Фаренюку Дмитру Володимировичу, площею 0,4100 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.70. Підколесному Миколі Миколайовичу, площею 0,3055 га з кадастровим номером 

6821581200:01:008:0239 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.71. Бондар Людмилі Михайлівні, площею 0,6252 га з кадастровим номером 

6821581600:01:003:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.72. Сабаревській Тетяні Ігорівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:003:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0056 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.73. Галянт Антоніні Петрівні, площею 0,3680 га з кадастровим номером 

6821589200:01:008:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.74. Котляр Марині Григорівні - площею 0,45 га з кадастровим номером 

6821589200:01:008:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,08 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0173 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.75. Гулі Миколі Івановичу - площею 0,1475 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0105 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



- площею 0,1525 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0104 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3596 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0102 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,5297 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0103 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.76. Мириївському Йосипу Леонідовичу - площею 0,2338 га з кадастровим номером 

6821587800:02:010:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1981 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0308 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.77. Мириївському Віталію Йосиповичу - площею 0,6584 га з кадастровим номером 

6821587800:05:022:0069  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.78. Макарчук Лілії Миколаївні - площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0243 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1871 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0226 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.79. Воробйовій Валентині Михайлівні - площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:026:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.80. Дудару Олегу Сергійовичу - площею 0,0800 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0113 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1211 га з кадастровим номером 6821588800:01:009:0117 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.81. Прилуцькій Наталії Андріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0023 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.82. Гейсун Олені Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0013 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.83. Гейсуну Олександру Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0009 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.84. Гуліватому Руслану Сергійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0011 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.85. Супруновській Світлані Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:06:003:0061 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.86. Лівіцькому Максиму Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.87. Павловському Василю Леонідовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.88. Павловській Людмилі Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.89. Прилуцькому Олегу Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.90. Ліхоші Віті Степанівні, площею 1,1000 га з кадастровим номером 

6821589800:03:015:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,9000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0014 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.91. Дзендзелю Миколі Петровичу, площею 0,0769 га з кадастровим номером 

6821510100:02:021:0116 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.92. Колюді Андрію Віталійовичу, площею 0,0617 га з кадастровим номером 

6821510100:02:021:0100 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.93. Ковалю Сергію Васильовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0144 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.94. Солов’ю Івану Пилиповичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587800:02:002:0166 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

-  Солов’ю Івану Пилиповичу, площею 0,1217 га з кадастровим номером 

6821587800:02:002:0161 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.95. Багрію Володимиру Васильовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:02:004:0179 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

-  площею 0,1364 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0181 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,3315 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0182 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,6000 га з кадастровим номером 6821589200:02:005:0003 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0180 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.96. Вовкотрубу Петру Петровичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:01:002:0130 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 



-  площею 0,1060 га з кадастровим номером 6821589200:01:003:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,1050 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0126 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,2531 га з кадастровим номером 6821589200:04:043:0167 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,2284 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0174 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821589200:04:088:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.97. Михайловій Галині Петрівні, площею 0,1836 га з кадастровим номером 

6821588800:01:020:0012 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.98. Ковальчук Валентині Михайлівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0803 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.99. Трояку Ярославу Володимировичу, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821587400:03:001:0064 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.100. Сокальському Антону Сергійовичу, площею 0,1300 га з кадастровим номером 

6821587000:01:011:0285 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.101. Гуменюку Василю Анатолійовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:04:085:0029 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.102. Приступі Оксані Олександрівні, площею 0,0037 га з кадастровим номером 

6821555700:02:003:0033 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.103. Слободяну Юрію Володимировичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:034:0012 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - землі сільськогосподарського призначення із земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у землі для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.104. Волкотрубу Петру Дмитровичу, площею 0,1182 га з кадастровим номером 

6821587800:04:007:0005 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - землі сільськогосподарського призначення із земель запасу у землі для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.105. Казмірчук Вікторії Іванівні, площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:025:0013 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - землі сільськогосподарського призначення із земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у землі для 

ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,5950 га з кадастровим номером 6821587800:04:025:0006 із зміною виду 

використання земель за основним цільовим призначенням - землі сільськогосподарського 



призначення із земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства, з метою передачі у власність; 

1.106. Садовій Світлані Миколаївні, площею 0,3900 га з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.107. Самітовському Миколі Володимировичу, площею 0,4124 га з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.108. Солов’ю Юрію Івановичу, площею 0,5980 га з кадастровим номером 

6821587800:02:004:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  

-  площею 0,1978 га з кадастровим номером 6821587800:02:003:0088 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.109. Березюк Олені Василівні, площею 0.0345 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0802 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - із земель житлової та громадської забудови із земель для будівництва і 

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

та обслуговування будівель торгівлі; 

1.110. Танцюрі Оксані Миколаївні, площею 0,0504 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0677 в межах основної категорії земель житлової та громадської забудови 

із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 

1.111. Огню Андрію Олександровичу, площею 0.0864 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0700 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - землі житлової та громадської забудови із земель для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури у землі для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у власність; 

1.112. ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА, площею 3.2025 га з кадастровим номером 

6821580800:03:003:0039 із земель загального користування (громадські пасовища); 

1.113. ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА, площею 6.9935 га з кадастровим номером 

6821580800:03:012:0004 із земель загального користування (громадські пасовища); 

 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1. площею 1,0000 га, що знаходиться за межами с. Зяньківці з кадастровим номером 

6821583600:03:034:0012 в межах категорії земель за основним цільовим призначенням - землі 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.2. площею 0,1182 га, що знаходиться за межами с. Новосілка з кадастровим номером 

6821587800:04:007:0005 в межах категорії земель за основним цільовим призначенням - землі 

сільськогосподарського призначення із земель запасу у землі для ведення особистого 

селянського господарства; 

2.3. площею 1,4000 га, що знаходиться за межами с. Новосілка з кадастровим номером 

6821587800:04:025:0013 в межах категорії земель за основним цільовим призначенням - землі 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.4. площею 0,5950 га, що знаходиться за межами с. Новосілка з кадастровим номером 

6821587800:04:025:0006 в межах категорії земель за основним цільовим призначенням - землі 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.5.  площею 0,4124 га, що знаходиться за межами с. Зяньківці з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0028 в межах категорії земель за основним цільовим призначенням - землі 



сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства; 

2.6.  площею 0.0345 га, що знаходиться за адресою м. Деражня, вул. Миру, 21/1, з кадастровим 

номером 6821510100:03:006:0802 в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням - землі житлової та громадської забудови із земель для будівництва і 

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

та обслуговування будівель торгівлі;  

2.7. площею 0.0864 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0700 в межах основної 

категорії землі житлової та громадської забудови із земель, для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури у землі для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

2.8. площею 0.0504 га, що знаходиться за адресою м. Деражня, вул. Миру, 33, з кадастровим 

номером 6821510100:03:006:0677 в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням - землі житлової та громадської забудови із земель 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. Бондар Ірині Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0003 із земель сільськогосподарського для ведення особистого 

селянського господарства; 

3.2. Мельнику Богдану Сергійовичу, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0157 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.3. Мельнику Сергію Петровичу, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0156 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.4. Несвідоміну Ігорю Петровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.5. Хаїтовій Зої Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.6. Ясинському Михайлу Вікторовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:02:025:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.7. Медвідю Михайлу Михайловичу, площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:049:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,4000 га в межах з кадастровим номером 6821580800:03:003:0036 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.8. Медвідь Наталії Анатоліївні, площею 0,5500 га з кадастровим номером 

6821580800:01:002:0092 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0015 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства; 

-  площею 0,5176 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0016 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.9. Яворському Віктору Тадеушовичу, площею 0,4394 з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.10. Банделюк Ілоні Анатоліївні, площею 1,1500 га з кадастровим номером 

6821581200:01:020:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.11. Банделюку Олександру Вікторовичу, площею 1,5600 га з кадастровим номером 

6821581200:03:055:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,4400 га з кадастровим номером 6821581200:03:055:0010 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.12. Дідик Зоряні Борисівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:016:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.13. Івановському Віталію Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0507 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.14. Летик Анні Ігорівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:051:0506 

із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства; 

3.15. Пашиній Анжелікі Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0508 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.16. Дидовій Ліні Юліанівні, площею 1,8000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:007:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.17. Загребельній Вікторії Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.18. Процаку Віталію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:040:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.19. Стахову Юрію Вячеславовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:042:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.20. Дідур Наталі Володимирівні площею 1,1097 га з кадастровим номером 

6821582000:01:017:0128 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.21. Карасевич Ірині Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:045:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.22. Волчелюк Ганні Вікторівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:020:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.23. Гостемінській Людмилі Антонівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.24. Зубатюк Анастасії Ігорівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.25. Зубатюк Мирині Дмитрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.26. Зубатюку Ігору Григоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.27. Канюк Ользі Андріївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.28. Канюку Олегу Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.29. Козловській Ользі Іванівні, площею 0,2300 га з кадастровим номером 

6821582800:02:009:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.30. Онофрійчуку Віталію Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:001:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.31. Переймі Анатолію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:020:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.32. Переймі Івану Анатолійовичу, площею 0,9000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:013:0043 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 1,1000 га з кадастровим номером 6821582800:02:017:0081 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.33. Яворському Вадиму Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582800:02:020:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.34. Лукіянчуку Анатолію Павловичу, площею 0,6640 га з кадастровим номером 

6821583600:02:001:0058 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.35. Радченку Федору Марковичу, площею 2.1802 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0012 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.36. Радченку Василю Марковичу, площею 2.3963 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0015 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.37. Радченку Олександру Петровичу, площею 2.5000 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0017 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.38. Радченко Світлані Раймондівні, площею 2.5465 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0013 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.39. Радченку Ігору Петровичу, площею 2.8236 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0016 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.40. Радченко Юлії Віталіївні, площею 3.4178 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0011 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.41. Радченко Ользі Василівні, площею 3.3523 га із кадастровим номером 

6821583600:03:053:0014 із земель сільськогосподарського призначення, у розмірі середньої 

земельної частки для ведення фермерського господарства; 

3.42. Головатюк Анжелікі В’ячеславівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0229 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.43. Докалюк Галині Іванівні, площею 0,2300 га з кадастровим номером 

6821584000:01:003:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.44. Мельнику Анатолію Івановичу, площею 0,9000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:046:0161 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 1,1000 га в межах з кадастровим номером 6821584800:02:046:0162 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.45. Мельник Марині Михайлівні, площею 1,0500 га з кадастровим номером 

6821584800:02:060:0108 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,9500 га в межах з кадастровим номером 6821584800:02:049:0001 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.46. Савчуку Віктору Григоровичу, площею 0,3674 га з кадастровим номером 

6821584800:01:004:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,1345 га в межах з кадастровим номером 6821584800:01:001:1049 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,0727 га в межах з кадастровим номером 6821584800:01:001:1054 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,2000 га в межах з кадастровим номером 6821584800:01:004:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.47. Смолінському Віталію Йосиповичу, площею 1,7500 га з кадастровим номером 

6821584800:02:061:0153 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.48. Малик Уляні Іванівні, площею 0,2411 га з кадастровим номером 

6821585200:01:007:0027 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.49. Левандовському Олегу Вікторовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:027:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.50. Бойко Євгенії Кирилівні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821586000:02:003:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,3000 га в межах з кадастровим номером 6821586000:02:036:0118 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.51. Рудій Олесі Володимирівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821586000:02:003:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821586000:02:036:0119 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.52. Дзюбецькій Броніславі Карлівні, площею 0,3250 га з кадастровим номером 

6821587000:02:022:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.53. Лежнюк Ользі Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.54. Садовій Світлані Миколаївні, площею 0,2226 га з кадастровим номером 

6821587800:01:010:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,4200 га з кадастровим номером 6821587800:01:008:0059 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.55. Самітовському Миколі Володимировичу, площею 0,3300 га з кадастровим номером 

6821587800:04:003:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.56. Цьока Валентині Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:048:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.57. Білецькій Олені Володимирівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0057 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0055 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.58. Гнатюк Наталії Дмитрівні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:010:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,9600 га з кадастровим номером 6821588200:01:010:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,8400 га з кадастровим номером 6821588200:02:019:0008 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.59. Лясовому Сергію Дмитровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:010:0149 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.60. Пузану Василю Тимуровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:034:0112 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.61. Авдоніній Ользі Григорівні, площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:03:008:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.62. Гриценко Світлані Миколаївні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.63. Завадському Дмитру Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:026:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.64. Леськіву Володимиру Васильовичу, площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.65. Адамишеній Олені Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0010 із  земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.66. Гаврилюку Віталію Вікторовичу, площею 0,2300 га з кадастровим номером 

6821589200:03:002:0097 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.67. Бондар Марії Дмитрівні - площею 0,5900 га з кадастровим номером 

6821588200:01:005:0052 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,4800 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0054 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.68. Вітковському Віктору Сергійовичу, площею 0,1153 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0112 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.69. Фаренюку Дмитру Володимировичу, площею 0,4100 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.70. Підколесному Миколі Миколайовичу, площею 0,3055 га з кадастровим номером 

6821581200:01:008:0239 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.71. Бондар Людмилі Михайлівні, площею 0,6252 га з кадастровим номером 

6821581600:01:003:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.72. Сабаревській Тетяні Ігорівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:003:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0056 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.73. Галянт Антоніні Петрівні, площею 0,3680 га з кадастровим номером 

6821589200:01:008:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.74. Котляр Марині Григорівні - площею 0,45 га з кадастровим номером 

6821589200:01:008:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,08 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0173 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.75. Гулі Миколі Івановичу - площею 0,1475 га з кадастровим номером 

6821589600:01:002:0105 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1525 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0104 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,3596 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0102 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,5297 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0103 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.76. Мириївському Йосипу Леонідовичу - площею 0,2338 га з кадастровим номером 

6821587800:02:010:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1981 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0308 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.77. Мириївському Віталію Йосиповичу - площею 0,6584 га з кадастровим номером 

6821587800:05:022:0069  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.78. Макарчук Лілії Миколаївні - площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0243 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1871 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0226 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.79. Воробйовій Валентині Михайлівні - площею 0,4000 га з кадастровим номером 

6821584800:02:026:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.80. Дудару Олегу Сергійовичу - площею 0,0800 га з кадастровим номером 

6821588800:01:009:0113 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1211 га з кадастровим номером 6821588800:01:009:0117 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.81. Прилуцькій Наталії Андріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0023 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.82. Гейсун Олені Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.83. Гейсуну Олександру Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.84. Гуліватому Руслану Сергійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:009:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.85. Супруновській Світлані Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:06:003:0061 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.86. Лівіцькому Максиму Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.87. Павловському Василю Леонідовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.88. Павловській Людмилі Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.89. Прилуцькому Олегу Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:025:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.90. Ліхоші Віті Степанівні, площею 1,1000 га з кадастровим номером 

6821589800:03:015:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,9000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0014 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.91. Дзендзелю Миколі Петровичу, площею 0,0769 га з кадастровим номером 

6821510100:02:021:0116 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.92. Колюді Андрію Віталійовичу, площею 0,0617 га з кадастровим номером 

6821510100:02:021:0100 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.93. Ковалю Сергію Васильовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0144 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.94. Солов’ю Івану Пилиповичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587800:02:002:0166 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

-  Солов’ю Івану Пилиповичу, площею 0,1217 га з кадастровим номером 

6821587800:02:002:0161 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.95. Багрію Володимиру Васильовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:02:004:0179 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

-  площею 0,1364 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0181 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,3315 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0182 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,6000 га з кадастровим номером 6821589200:02:005:0003 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0180 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



3.96. Вовкотрубу Петру Петровичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:01:002:0130 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

-  площею 0,1060 га з кадастровим номером 6821589200:01:003:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,1050 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0126 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,2531 га з кадастровим номером 6821589200:04:043:0167 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 0,2284 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0174 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

-  площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821589200:04:088:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.97. Михайловій Галині Петрівні, площею 0,1836 га з кадастровим номером 

6821588800:01:020:0012 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.98. Ковальчук Валентині Михайлівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0803 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.99. Трояку Ярославу Володимировичу, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821587400:03:001:0064 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.100. Сокальському Антону Сергійовичу, площею 0,1300 га з кадастровим номером 

6821587000:01:011:0285 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.101. Гуменюку Василю Анатолійовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:04:085:0029 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3.102. Приступі Оксані Олександрівні, площею 0,0037 га з кадастровим номером 

6821555700:02:003:0033 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.103. Слободяну Юрію Володимировичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:034:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.104. Волкотрубу Петру Дмитровичу, площею 0,1182 га з кадастровим номером 

6821587800:04:007:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.105. Казмірчук Вікторії Іванівні, площею 1,4000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:025:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,5950 га з кадастровим номером 6821587800:04:025:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.106. Садовій Світлані Миколаївні, площею 0,3900 га з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.107. Самітовському Миколі Володимировичу, площею 0,4124 га з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.108. Солов’ю Юрію Івановичу, площею 0,5980 га з кадастровим номером 

6821587800:02:004:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

-  площею 0,1978 га з кадастровим номером 6821587800:02:003:0088 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



3.109. Огню Андрію Олександровичу, площею 0.0864 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0700 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - землі житлової та громадської забудови із земель для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури у землі для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у власність; 

 

4. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою: 

4.1. Солов’ю Юрію Івановичу із зміною виду використання, та передачі у власність, площею 

1,000 га за межами с. Новосілка з кадастровим номером 6821587800:04:020:0041 із земель 

сільськогосподарського призначення- для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства - у зв’язку з тим, що 

ділянка вже буда передана у власність згідно з рішенням Новосілецької сільської ради №3 від 

25.09.2020 року та відсутністю підпису заявника на заяві; 

4.2. Наставнюк Марії Михайлівні, та передачі у власність, площею 2,0000 га з кадастровим 

номером 6821588600:02:013:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що: Наставнюк М.М. скористалася 

правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, в архіві надано рішення площею 1,0000 га, земельна ділянка частково 

розташована на землях орнітологічного заказника «Барський»; 

4.3. Динисюк Олександрі Сергіївні - площею 0,5812 га. з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0275 із зміною виду використання земель за основним цільовим 

призначенням - землі сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства та площею 1,3205 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0277 із зміною 

виду використання земель за основним цільовим призначенням - землі 

сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства у зв’язку з відсутністю 

проїзду до суміжних( прилеглих) земельних ділянок. 

5. 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 
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