
 

Проект 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

      жовтня 2021 року                     Деражня                              №  
 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок,  

передача у власність земельних ділянок,  

користування на умовах оренди 
 

        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. Чубаровій Тетяні Володимирівні - площею 0,0804 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0396 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Гуменній Тамарі Георгіївні - площею 0,2200 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0160 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Тимчуку Петру Антоновичу - площею 0,3949 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.4. Містюку Василю Васильовичу - площею 0,6500 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0046 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

- площею 0,1059 га з кадастровим номером 6821580800:01:002:0098 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.5. Шевчуку Миколі Омеляновичу - площею 1,7806 га з кадастровим номером 

6821580800:04:049:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.6. Штанько Людмилі Антонівні - площею 0,9600 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 



1.7. Штаньку Віталію Васильовичу - площею 1,2377 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0007 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.8. Стерницькій Світлані Миколаївні - площею 0,0342 га з кадастровим номером 

6821580800:01:014:0140 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.9. Калиновському Роману Руслановичу - площею 1,5481 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0006 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.10. Тютюннику Анатолію Степановичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0044 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.11. Сенику Олегу Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:029:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.12. Дзюбі Яні Михайлівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:029:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.13. Пастуховій Юлії В’ячеславівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:002:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.14. Білецькому Назару Романовичу - площею 0,7696 га з кадастровим номером 

6821581600:01:008:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.15. Бураненку Миколі Олексійовичу - площею 0,1188 га з кадастровим номером 

6821582000:02:005:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.16. Папаш Таїсії Володимирівні - площею 0,5381 га з кадастровим номером 

6821582000:01:015:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Мазуренко Аліні Анатоліївні - площею 0,9500 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.18. Ревчук Ользі Вікторівні - площею 1,9000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:005:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Стремецькому Миколі Дмитровичу - площею 0,2079 га з кадастровим номером 

6821582800:02:009:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2112 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0135 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,7500 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0156 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,2130 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0136 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



1.20. Козирській Людмилі Миколаївні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:038:0015 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.21. Кирилюку Івану Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:003:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.22. Понятовському Сергію Вікторовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584800:01:005:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.23. Сивулько Оксані Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:021:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.24. Щегельській Ользі Іванівні - площею 1,3534 га з кадастровим номером 

6821586000:01:005:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2426 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821586000:01:003:0007 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.25. Назаровець Катерині Петрівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:055:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.26. Сорочинській Руслані Ігорівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0083 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.27. Чиколовцю Ігорю Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:012:0142 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.28. Мостовій Олені Іванівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0047 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.29. Рудик Олені Іванівні - площею 1,8000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:084:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.30. Постію Олександру Васильовичу - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.31. Мельник Аллі Миколаївні - площею 0,1713 га з кадастровим номером 

6821589200:04:081:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.32. Футорній Аліні Русланівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:020:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.33. Чорному Віктору Олександровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:030:0073 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.34. Ковальчуку Руслану Анатолійовичу - площею 0,1339 га з кадастровим номером 

6821589200:02:004:0188 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.35. Коточіговій Тетяні Петрівні - площею 1,1168 га з кадастровим номером 

6821589600:01:007:0033 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

- площею 0,2697 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0111 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3048 га з кадастровим номером 6821589600:02:013:0020 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.36. Підлюдному Сергію Григоровичу - площею 0,0546 га з кадастровим номером 

6821510100:01:008:0035 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 

1.37. Мендрик Мар’яні Анатоліївні - площею 0,0789 га з кадастровим номером 

6821510100:04:004:0034 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

1.38. Мендрик Наталії Михайлівні - площею 0,1012 га з кадастровим номером 

6821510100:04:004:0033 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

1.39. Васільєву Олександру Васильовичу - площею 0,0700 га з кадастровим номером 

6821510100:02:022:0061 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

1.40. Тернецькому Руслану Леонідовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0399 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.41. Тернецькому Леоніду Станіславовичу - площею 0,0990 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0400 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.42. Гжегожевській Анні Володимирівні - площею 0,0434 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0405 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.43. Гавлюк Галині Йосипівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0176 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0177 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.44. Ковальчук Марії Василівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:03:003:0043 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

- площею 0,1675 га з кадастровим номером 6821580800:03:003:0042 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.45. Коханевич Катерині Григорівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821581200:01:014:0127 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 



- площею 0,1501 га з кадастровим номером 6821581200:01:014:0129 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,4616 га з кадастровим номером 6821581200:01:014:0128 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.46. Бись Ірині Вікторівні - площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:011:0297 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.47. Цуркан Аллі Анатоліївні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:005:0011 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.48. Яцишеній Валентині Анатоліївні - площею 0,1778 га з кадастровим номером 

6821588800:02:004:0022 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.49. Горностай Раїсі Францівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:005:0010 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.50. Сенчук Галині Іванівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:005:0009 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.51. Іконову Максиму Олександровичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0182 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

- площею 0,1240 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0183 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.52. Ільніцькій Ользі Степанівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:01:010:0020 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821588800:01:010:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.53. Блажевській Франі Карлівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:01:006:0172 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

- площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0140 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1061 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0179 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



- площею 0,0600 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0170 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,0819 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0167 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,1900 га з кадастровим номером 6821589200:01:008:0012 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,2170 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0171 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.54. Храбусту Анатолію Петровичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:01:002:0136 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

- площею 0,2497 га з кадастровим номером 6821589200:01:008:0016 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,0449 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0131 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.55. Бородкіній Валентині Тимофіївні - площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0057 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.56. Косевич Оксані Михайлівні - площею 0,0100 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0836 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.57. Щесняк Олені Василівні – площею 0,5240 га з кадастровим номером 

6821587400:03:001:0069 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.58. Щесняку Олександру Йосиповичу – площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587400:01:006:0255 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.59. Щесняк Любові Василівні – площею 0,2795 га з кадастровим номером 

6821587400:03:001:0070 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.60. Варгатому Олександру Степановичу – площею 0,2061 га з кадастровим номером 

6821580800:02:008:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

– площею 0,7166 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.61. Дмитришину Валерію Степановичу – площею 0,5800 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

– площею 0,4616 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0013 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

– площею 0,1886 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  



– площею 0,1747 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0014 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.62. Кузнєцову Олександру Васильовичу – площею 0,4661 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

– площею 0,1540 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.63. Коточігову Владиславу Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:005:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.64. Коточіговій Вікторії Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:005:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.65. Осанюку Вячеславу Борисовичу - площею 1,9100 га з кадастровим номером 

6821585200:02:022:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.66. Франчуку Анатолію Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:055:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.67. Юхимишиній Людмилі Олександрівні - площею 0,2800 га з кадастровим номером 

6821581200:01:008:0244 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.68. Стерницькій Світлані Миколаївні, Стерницькій Валентині Казимирівні та 

Стерницькому Генадію Казимировичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:01:014:0139 із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 

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

спільну сумісну власність; 

1.69. Акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк», Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Хмельницька облспоживспілка», гр. Дуді Михайлу 

Леонідовичу - площею 0,0402 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0823 із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі, з 

метою передачі у користування на умовах оренди; 

1.70. Деражнянській міській раді - площею 3,5000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:094:0021 із земель сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 

під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами; 

1.71. Деражнянській міській раді - площею 8,8423 га з кадастровим номером 

6821582000:01:001:0002 із земель сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 

під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами; 

1.72. Деражнянській міській раді - площею 22,6436 га з кадастровим номером 

6821510100:02:015:0011 із земель сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 

під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами; 

1.73. Деражнянській міській раді - площею 5,2789 га з кадастровим номером 

6821581600:02:031:0005 із земель сільськогосподарського призначення, земельні ділянки 

під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами; 

1.74. Яворському Вадиму Михайловичу - площею 0,1340 га з кадастровим номером 

6821582800:01:013:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 1,4744 га з кадастровим номером 6821582800:01:014:0082 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



1.75. Капелістій Олені Борисівні - площею 0,5467 га з кадастровим номером 

6821582800:01:014:0081 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

 - площею 0,5968 га з кадастровим номером 6821582800:01:012:0033 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.77. Серветник Надії Володимирівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0170 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

 - площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0169 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.78. Галунко Людмилі Андріївні - площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:01:001:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.79. Яніній Тетяні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.80. Яніну Андрію Володимировичу - площею 0,8000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 1,2000 га з кадастровим номером 6821587400:04:077:0002 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.81. Підгорцю Дмитру Аркадійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:083:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.82. Підгорець Ганні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:077:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.83. Фридинській Тетяні Миколаївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.84. Фридинській Оксані Іванівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.85. Фридинській Ользі Юріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.86. Фридинському Святославу Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.87. Лясовій Сніжані Віталіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:008:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.88. Рябиху Анатолію Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:002:0201 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.89. Васильцову Віталію Андрійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:002:0202 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.90. Сухіній Марії Олександрівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821589800:02:002:0034 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.91. Півець Оксані Петрівні - площею 0,0655 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0257 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.92. Кашталяру Назару Ігоровичу - площею 0,0025 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0838 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.93. Йолтуховській Ірині Іванівні - площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0837 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.94. Зайшлій Тетяні Василівні - площею 1,1600 га з кадастровим номером 

6821589800:03:003:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.95. Білоус Галині Федорівні - площею 0,8249 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.96. Ковальчук Надії Петрівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0158 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.97. Вавринчуку Дмитру Степановичу - площею 0,8615 га з кадастровим номером 

6821582800:01:011:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.98. Шабельському Віктору Степановичу - площею 0,1029 га з кадастровим номером 

6821587000:01:003:0139 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1116 га з кадастровим номером 6821587000:01:011:0238 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.99. Гончар Надії Станіславівні - площею 0,1347 га з кадастровим номером 

6821587800:01:010:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1417 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0043 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.100. Харитонову Володимиру Павловичу - площею 0,3348 га з кадастровим номером 

6821587800:03:002:0102 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.101. Яцюк Оксані Іванівні - площею 0,0825 га з кадастровим номером 

6821589200:03:004:0102 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.102. Сапожніку Володимиру Миколайовичу - площею 0,7135 га з кадастровим номером 

6821588200:01:006:0077 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  

- площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821588200:01:003:0023 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність. 



1.103. Сапожнік Олені Вікторівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0079 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.104. Поповичук Тетяні Миколаївні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589800:01:009:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1455 га з кадастровим номером 6821589800:01:007:0032 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.105. Паюк Галині Прокопівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:005:0009 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність;  

- площею 0,6119 га з кадастровим номером 6821580800:02:005:0004 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3624 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0025 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.106. Багрію Василю Миколайовичу - площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0016 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.107. Гончаруку Валерію Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0018 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.108. Нестеруку Анатолію Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0017 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.109. Коновалову Володимиру Миколайовичу - площею 0,8000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:044:0028 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.110. Постернак Раїсі Степанівні - площею 0,7147 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0019 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства ; 

- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0057 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.111. Василечко Зої Петрівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:044:0080 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.112. Нежуті Вікторії Миколаївні - площею 0,5516 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0084 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.113. Осієвській Галині Петрівні - площею 0,9213 га з кадастровим номером 

6821589200:04:076:0026  в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 



1.114. Фурман Наталії Анатоліївні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:076:0028 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.115. Підгородецькій Олені Василівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:076:0029 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.116. Воробйовій Олені Володимирівні - площею 0,2761 га з кадастровим номером 

6821589800:02:005:0123 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.117. Фурману Василю Миколайовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:008:0062 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність. 

 

2. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

2.1. Чубаровій Тетяні Володимирівні - площею 0,0804 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0396 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.2. Гуменній Тамарі Георгіївні - площею 0,2200 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0160 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.3. Тимчуку Петру Антоновичу - площею 0,3949 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.4. Містюку Василю Васильовичу - площею 0,6500 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1059 га з кадастровим номером 6821580800:01:002:0098 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.5. Шевчуку Миколі Омеляновичу - площею 1,7806 га з кадастровим номером 

6821580800:04:049:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.6. Штанько Людмилі Антонівні - площею 0,9600 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.7. Штаньку Віталію Васильовичу - площею 1,2377 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.8. Стерницькій Світлані Миколаївні - площею 0,0342 га з кадастровим номером 

6821580800:01:014:0140 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.9. Калиновському Роману Руслановичу - площею 1,5481 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.10. Тютюннику Анатолію Степановичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.11. Сенику Олегу Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:029:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.12. Дзюбі Яні Михайлівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:029:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.13. Пастуховій Юлії В’ячеславівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:002:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.14. Білецькому Назару Романовичу - площею 0,7696 га з кадастровим номером 

6821581600:01:008:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.15. Бураненку Миколі Олексійовичу - площею 0,1188 га з кадастровим номером 

6821582000:02:005:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.16. Папаш Таїсії Володимирівні - площею 0,5381 га з кадастровим номером 

6821582000:01:015:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.17. Мазуренко Аліні Анатоліївні - площею 0,9500 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.18. Ревчук Ользі Вікторівні - площею 1,9000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:005:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.19. Стремецькому Миколі Дмитровичу - площею 0,2079 га з кадастровим номером 

6821582800:02:009:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2112 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0135 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,7500 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0156 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,2130 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0136 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.20. Козирській Людмилі Миколаївні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:038:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.21. Кирилюку Івану Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:003:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.22. Понятовському Сергію Вікторовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584800:01:005:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.23. Сивулько Оксані Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821585200:02:021:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.24. Щегельській Ользі Іванівні - площею 1,3534 га з кадастровим номером 

6821586000:01:005:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2426 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821586000:01:003:0007 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.25. Назаровець Катерині Петрівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:055:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.26. Сорочинській Руслані Ігорівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0083 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.27. Чиколовцю Ігорю Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:012:0142 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.28. Мостовій Олені Іванівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:031:0047 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.29. Рудик Олені Іванівні - площею 1,8000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:084:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.30. Постію Олександру Васильовичу - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:076:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.31. Мельник Аллі Миколаївні - площею 0,1713 га з кадастровим номером 

6821589200:04:081:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.32. Футорній Аліні Русланівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:020:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.33. Чорному Віктору Олександровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:030:0073 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.34. Ковальчуку Руслану Анатолійовичу - площею 0,1339 га з кадастровим номером 

6821589200:02:004:0188 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.35. Коточіговій Тетяні Петрівні - площею 1,1168 га з кадастровим номером 

6821589600:01:007:0033 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2697 га з кадастровим номером 6821589600:01:002:0111 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,3048 га з кадастровим номером 6821589600:02:013:0020 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.36. Підлюдному Сергію Григоровичу - площею 0,0546 га з кадастровим номером 

6821510100:01:008:0035 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

2.37. Мендрик Мар’яні Анатоліївні - площею 0,0789 га з кадастровим номером 

6821510100:04:004:0034 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

2.38. Мендрик Наталії Михайлівні - площею 0,1012 га з кадастровим номером 

6821510100:04:004:0033 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

2.39. Васільєву Олександру Васильовичу - площею 0,0700 га з кадастровим номером 

6821510100:02:022:0061 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

2.40. Тернецькому Руслану Леонідовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0399 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.41. Тернецькому Леоніду Станіславовичу - площею 0,0990 га з кадастровим номером 

6821510100:03:012:0400 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



2.42. Гжегожевській Анні Володимирівні - площею 0,0434 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0405 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.43. Гавлюк Галині Йосипівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0176 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0177 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.44. Ковальчук Марії Василівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:03:003:0043 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,1675 га з кадастровим номером 6821580800:03:003:0042 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.45. Коханевич Катерині Григорівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821581200:01:014:0127 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,1501 га з кадастровим номером 6821581200:01:014:0129 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,4616 га з кадастровим номером 6821581200:01:014:0128 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.46. Бись Ірині Вікторівні - площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:011:0297 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.47. Цуркан Аллі Анатоліївні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:005:0011 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.48. Яцишеній Валентині Анатоліївні - площею 0,1778 га з кадастровим номером 

6821588800:02:004:0022 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.49. Горностай Раїсі Францівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:005:0010 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.50. Сенчук Галині Іванівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:02:005:0009 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.51. Іконову Максиму Олександровичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0182 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,1240 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0183 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.52. Ільніцькій Ользі Степанівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:01:010:0020 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821588800:01:010:0017 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.53. Блажевській Франі Карлівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:01:006:0172 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0140 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1061 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0179 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



- площею 0,0600 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0170 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,0819 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0167 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,1900 га з кадастровим номером 6821589200:01:008:0012 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,2170 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0171 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.54. Храбусту Анатолію Петровичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821589200:01:002:0136 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- площею 0,2497 га з кадастровим номером 6821589200:01:008:0016 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

- площею 0,0449 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0131 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.55. Бородкіній Валентині Тимофіївні - площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0057 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

2.56. Косевич Оксані Михайлівні - площею 0,0100 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0836 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

2.57. Щесняк Олені Василівні – площею 0,5240 га з кадастровим номером 

6821587400:03:001:0069 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.58. Щесняку Олександру Йосиповичу – площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587400:01:006:0255 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.59. Щесняк Любові Василівні – площею 0,2795 га з кадастровим номером 

6821587400:03:001:0070 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.60. Варгатому Олександру Степановичу – площею 0,2061 га з кадастровим номером 

6821580800:02:008:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

– площею 0,7166 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0018 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.61. Дмитришину Валерію Степановичу – площею 0,5800 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

– площею 0,4616 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0013 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

– площею 0,1886 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0015 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  

– площею 0,1747 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0014 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.62. Кузнєцову Олександру Васильовичу – площею 0,4661 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

– площею 0,1540 га з кадастровим номером 6821580800:04:010:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.63. Коточігову Владиславу Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:005:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.64. Коточіговій Вікторії Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:005:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.65. Осанюку Вячеславу Борисовичу - площею 1,9100 га з кадастровим номером 

6821585200:02:022:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.66. Франчуку Анатолію Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:055:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

2.67. Юхимишиній Людмилі Олександрівні - площею 0,2800 га з кадастровим номером 

6821581200:01:008:0244 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.68. Яворському Вадиму Михайловичу - площею 0,1340 га з кадастровим номером 

6821582800:01:013:0044 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 1,4744 га з кадастровим номером 6821582800:01:014:0082 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.69. Капелістій Олені Борисівні - площею 0,5467 га з кадастровим номером 

6821582800:01:014:0081 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

 - площею 0,5968 га з кадастровим номером 6821582800:01:012:0033 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.73. Серветник Надії Володимирівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0170 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 - площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587000:01:001:0169 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.74. Галунко Людмилі Андріївні - площею 0,2000 га з кадастровим номером 

6821588800:01:001:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.75. Яніній Тетяні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.76. Яніну Андрію Володимировичу - площею 0,8000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 1,2000 га з кадастровим номером 6821587400:04:077:0002 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.77. Підгорцю Дмитру Аркадійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:083:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.78. Підгорець Ганні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:077:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.79. Фридинській Тетяні Миколаївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.80. Фридинській Оксані Іванівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.81. Фридинській Ользі Юріївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.82.  Фридинському Святославу Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:061:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.83. Лясовій Сніжані Віталіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:008:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.84. Рябиху Анатолію Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:002:0201 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.85. Васильцову Віталію Андрійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:002:0202 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.86. Сухіні Марії Олександрівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821589800:02:002:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.87. Півець Оксані Петрівні - площею 0,0655 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0257 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2.88. Кашталяру Назару Ігоровичу - площею 0,0025 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0838 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

2.89. Йолтуховській Ірині Іванівні - площею 0,0030 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0837 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

2.90. Зайшлій Тетяні Василівні - площею 1,1600 га з кадастровим номером 

6821589800:03:003:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.91. Білоус Галині Федорівні - площею 0,8249 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.92. Ковальчук Надії Петрівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0159 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.93. Вавринчуку Дмитру Степановичу - площею 0,8615 га з кадастровим номером 

6821582800:01:011:0134 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.94. Шабельському Віктору Степановичу - площею 0,1029 га з кадастровим номером 

6821587000:01:003:0139 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

- площею 0,1116 га з кадастровим номером 6821587000:01:011:0238 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.95. Гончар Надії Станіславівні - площею 0,1397 га з кадастровим номером 

6821587800:01:010:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1417 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0043 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



2.96. Харитонову Володимиру Павловичу - площею 0,3348 га з кадастровим номером 

6821587800:03:002:0102 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

2.97. Яцюк Оксані Іванівні - площею 0,0825 га з кадастровим номером 

6821589200:03:004:0102 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.98. Сапожніку Володимиру Миколайовичу - площею 0,7135 га з кадастровим номером 

6821588200:01:006:0077 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

- площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821588200:01:003:0023 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства. 

2.99. Сапожнік Олені Вікторівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0079 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.100. Поповичук Тетяні Миколаївні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589800:01:009:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1455 га з кадастровим номером 6821589800:01:007:0032 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.101. Паюк Галині Прокопівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:005:0009 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

- площею 0,6119 га з кадастровим номером 6821580800:02:005:0004 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  

- площею 0,3624 га з кадастровим номером 6821580800:02:002:0025 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;; 

2.102. Багрію Василю Миколайовичу - площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.103. Гончаруку Валерію Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.104. Нестеруку Анатолію Миколайовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:040:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.105. Коновалову Володимиру Миколайовичу - площею 0,8000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:044:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.106. Постернак Раїсі Степанівні - площею 0,7147 га з кадастровим номером 

6821580800:04:010:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0057 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

2.107. Василечко Зої Петрівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821587400:04:044:0080 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.108. Нежуті Вікторії Миколаївні - площею 0,5516 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0084 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



2.109. Осієвській Галині Петрівні - площею 0,9213 га з кадастровим номером 

6821589200:04:076:0026  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.110. Фурман Наталії Анатоліївні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:076:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.111. Підгородецькій Олені Василівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:076:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.112. Воробйовій Олені Володимирівні - площею 0,2761 га з кадастровим номером 

6821589800:02:005:0123 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства 

2.113. Фурману Василю Миколайовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821580800:02:008:0062 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

 

3. Акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк», Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Хмельницька облспоживспілка», гр. Дуді Михайлу Леонідовичу 

передати у користування  на умовах оренди терміном на 5 років з відсотком орендної плати 

12% від нормативної грошової оцінки земельну  ділянку площею - площею 0,0402 га з 

кадастровим номером 6821510100:03:006:0823 із земель житлової та громадської забудови 

для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі; 

4. Передати безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку Стерницькій Світлані 

Миколаївні, Стерницькій Валентині Казимирівні та Стерницькому Генадію Казимировичу 

- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821580800:01:014:0139 із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд; 

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ 

«Хмельницькобленерго», із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, з метою  

передачі у користування на умовах оренди: 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0376 (КТП-8); 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0753 (КТП-2); 

- площею 0,0033 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0761 (ЗТП-32); 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 6821510100:04:005:0150 (КТП-57); 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0379 (КТП-338); 

- площею 0,0006 га, кадастровий номер 6821510100:02:011:0047 (КТП-370); 

- площею 0,0010 га, кадастровий номер 6821510100:01:001:0146 (КТП-493) 

- площею 0,0016 га, кадастровий номер 6821510100:04:005:0149 (КТП-189) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:02:029:0003 (КТП-346) 

- площею 0,0013 га, кадастровий номер 6821510100:04:002:0018 (КТП-21) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0385 (КТП-333) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:01:015:0024 (КТП-5) 

- площею 0,0016 га, кадастровий номер 6821510100:04:011:0030 (КТП-15) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0342 (КТП-98) 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0754 (КТП-34) 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 6821510100:02:012:0067 (КТП-317) 

- площею 0,0020 га, кадастровий номер 6821510100:01:001:0147 (КТП-407) 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0377 (КТП-340) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0755 (КТП-3) 

- площею 0,0008 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0757 (КТП-278) 



- площею 0,0006 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0331 (КТП-267) 

- площею 0,0011 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0330 (КТП-297) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:03:007:0181 (КТП-11) 

- площею 0,0018 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0756 (КТП-139) 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 6821510100:04:002:0017 (КТП-4) 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0758 (КТП-24) 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0332  (КТП-1) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:02:017:0182 (КТП-417) 

- площею 0,0011 га, кадастровий номер 6821510100:02:006:0004 (КТП-332) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:02:020:0152 (КТП-376) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0381 (КТП-20) 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 6821510100:02:017:0183 (КТП-477) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:01:010:0041 (КТП-6) 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821510100:03:005:0019 (КТП-310) 

- площею 0,0013 га, кадастровий номер 6821510100:01:019:0052 (КТП-466) 

- площею 0,0011 га, кадастровий номер 6821510100:02:018:0059 (КТП-446) 

 

6. Відмовити Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» із земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, з метою передачі у користування на умовах оренди 

терміном на 49 років з відсотком орендної плати 3% від нормативної грошової оцінки, 

Пропонуємо Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» із земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії, з метою передачі у користування на умовах оренди 

терміном на 5 років з відсотком орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки: 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0376 (КТП-8); 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0753 (КТП-2); 

- площею 0,0033 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0761 (ЗТП-32); 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 6821510100:04:005:0150 (КТП-57); 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0379 (КТП-338); 

- площею 0,0006 га, кадастровий номер 6821510100:02:011:0047 (КТП-370); 

- площею 0,0010 га, кадастровий номер 6821510100:01:001:0146 (КТП-493) 

- площею 0,0016 га, кадастровий номер 6821510100:04:005:0149 (КТП-189) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:02:029:0003 (КТП-346) 

- площею 0,0013 га, кадастровий номер 6821510100:04:002:0018 (КТП-21) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0385 (КТП-333) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:01:015:0024 (КТП-5) 

- площею 0,0016 га, кадастровий номер 6821510100:04:011:0030 (КТП-15) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0342 (КТП-98) 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0754 (КТП-34) 

- площею 0,0025 га, кадастровий номер 6821510100:02:012:0067 (КТП-317) 

- площею 0,0020 га, кадастровий номер 6821510100:01:001:0147 (КТП-407) 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0377 (КТП-340) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0755 (КТП-3) 

- площею 0,0008 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0757 (КТП-278) 

- площею 0,0006 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0331 (КТП-267) 

- площею 0,0011 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0330 (КТП-297) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:03:007:0181 (КТП-11) 

- площею 0,0018 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0756 (КТП-139) 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 6821510100:04:002:0017 (КТП-4) 



- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:03:006:0758 (КТП-24) 

- площею 0,0014 га, кадастровий номер 6821510100:03:012:0332  (КТП-1) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:02:017:0182 (КТП-417) 

- площею 0,0011 га, кадастровий номер 6821510100:02:006:0004 (КТП-332) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:02:020:0152 (КТП-376) 

- площею 0,0026 га, кадастровий номер 6821510100:04:001:0381 (КТП-20) 

- площею 0,0002 га, кадастровий номер 6821510100:02:017:0183 (КТП-477) 

- площею 0,0003 га, кадастровий номер 6821510100:01:010:0041 (КТП-6) 

- площею 0,0012 га, кадастровий номер 6821510100:03:005:0019 (КТП-310) 

- площею 0,0013 га, кадастровий номер 6821510100:01:019:0052 (КТП-466) 

- площею 0,0011 га, кадастровий номер 6821510100:02:018:0059 (КТП-446) 

 

7. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі у власність: 

7.1. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0303 за межами                              

с. Новосілка, із земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення, з метою передачі у власність Левандовській Ірині 

Вікторівні для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що межі 

земельної ділянки співпадають із  лісосмугою, що суперечить п. 7  ст. 371, Земельного 

кодексу України; 

7.2. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0306 за межами                              

с. Новосілка, із земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення, з метою передачі у власність Машталер Аллі Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що  ділянка знаходиться 

у прибережній зоні, що суперечить п. 4 ст. 59 , ст. 60, ст. 61  Земельного кодексу України; 

7.3. площею 1,9894 га з кадастровим номером 6821587800:04:037:0003 за межами                             

с. Новосілка, із земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення, з метою передачі у власність Петечелу Андрію 

Івановичу, у зв’язку з тим, що  ділянка знаходиться у прибережній зоні струмка, що 

суперечить п. 4 ст. 59 , ст. 60, ст. 61  Земельного кодексу України; 

7.4. Швецю Миколі Івановичу, площею 1,3481 га за межами с. Зяньківці, з кадастровим 

номером 6821583600:03:011:0004 із земель сільськогосподарського призначення із земель 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства у зв’язку із відсутністю права власності 

на будівлі; 

7.5. Трачуку Роману Володимировичу, площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці, з 

кадастровим номером 6821583600:03:011:0008 із земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку із 

відсутністю права власності на будівлі. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій  КОВПАК 


