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ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ 

 

 
        квітня 2021 р.                            Деражня                                               №  
                                                                                   
 
   Про  надання дозволу на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
            
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», розглянувши клопотання 
громадян, висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати АТ «Хмельницькобленерго» дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок: 
1.1. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-82 по с. Літки з метою передачі в оренду. 
1.2. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-83 по с. Літки з метою передачі в оренду. 
1.3. орієнтовною площею 0,0030 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-1н по с. Шарки з метою передачі в оренду. 
1.4. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-182 по с. Осикове з метою передачі в 
оренду. 
1.5. орієнтовною площею 0,0027 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-89 по с. Новосілка з метою передачі в 
оренду. 
1.6. орієнтовною площею 0,0031 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 



передачі електричної та теплової енергії  КТП-88 по с. Новосілка з метою передачі в 
оренду. 
1.7. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-87 по с. Новосілка з метою передачі в 
оренду. 
1.8. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-86 по с. Новосілка з метою передачі в 
оренду. 
1.9. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-186 по с. Нова Гута з метою передачі в 
оренду. 
1.10. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-468 по с. Нижнє з метою передачі в оренду. 
1.11. орієнтовною площею 0,0031 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-37 по с. Нижнє з метою передачі в оренду. 
1.12. орієнтовною площею 0,0027 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-334 по с. Нижнє з метою передачі в оренду. 
1.13. орієнтовною площею 0,0030 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-69 по с. Марківка  з метою передачі в 
оренду. 
1.14. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-244 по с. Марківка з метою передачі в 
оренду. 
1.15. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-488 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.16. орієнтовною площею 0,0032 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-410 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.17. орієнтовною площею 0,0045 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-393 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.18. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-273 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.19. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-271 по с. Маниківці  з метою передачі в 
оренду. 



1.20. орієнтовною площею 0,0048 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-255 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.21. орієнтовною площею 0,0031 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-212 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.22. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-210 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.23. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-391 по с. Мазники з метою передачі в 
оренду. 
1.24. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-272 по с. Мазники з метою передачі в 
оренду. 
1.25. орієнтовною площею 0,0030 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-269 по с. Мазники з метою передачі в 
оренду. 
1.26. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-251 по с. Мазники з метою передачі в 
оренду. 
1.27. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-209 по с. Мазники з метою передачі в 
оренду. 
1.28. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-206 по с. Мазники з метою передачі в 
оренду. 
1.29. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-329 по с. Маниківці з метою передачі в 
оренду. 
1.30. орієнтовною площею 0,0030 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-428 по смт. Лозове з метою передачі в 
оренду. 
1.31. орієнтовною площею 0,0072 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-430 по смт. Лозове з метою передачі в 
оренду. 
1.32. орієнтовною площею 0,0073 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-429 по смт. Лозове з метою передачі в 
оренду. 



1.33. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-467 по с. Нижнє з метою передачі в оренду. 
1.34. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-35 по с. Нижнє з метою передачі в оренду. 
1.35. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-80 по с. Літки з метою передачі в оренду. 
1.36. орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-254 по с. Літки з метою передачі в оренду. 
1.37. орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  КТП-463 по смт. Лозове з метою передачі в 
оренду. 
1.38. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 171 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.39. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 172 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.40. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 173 ПЛ 10кВ Л-75  по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.41. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 174 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.42. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 175 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.43. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 176 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.44. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 177 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.45. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 178 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.46. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 179 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 



1.47. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 180 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.48. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 181 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.49. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 182 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.50. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 183 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
1.51. орієнтовною площею 0,0004 га. із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії  опора № 184 ПЛ 10кВ Л-75 по с. Шарки з метою 
передачі в оренду. 
2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок: 
2.1. Малишко Віктору Івановичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.2. Зубатюку Ігорю Григоровичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.3. Зубатюк Анастасії Ігорівні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.4. Зубатюк Марині Дмитрівні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.5. Гостемінській Людмилі Антонівні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.6. Канюк Ользі Андріївні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.7. Канюку Олегу Дмитровичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.8. Онофрійчуку Віталію Миколайовичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Загінці з метою передачі у власність. 
2.9. Мельник Марині Михайлівні орієнтовною площею 1.0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Копачівка з метою передачі у власність. 
2.10. Мельник Марині Михайлівні орієнтовною площею 0.9500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Копачівка з метою передачі у власність. 



2.11. Мельнику Анатолію Івановичу орієнтовною площею 1.1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Копачівка з метою передачі у власність. 
2.12. Мельнику Анатолію Івановичу орієнтовною площею 0.9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с Копачівка з метою передачі у власність. 
2.13. Бубелі Тамарі Іванівні орієнтовною площею 1.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.14. Катеринчук Катерині Петрівні орієнтовною площею 0,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.15. Переймі Марині Петрівні орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.16. Чапалда Наталії Іванівні орієнтовною площею 1.5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.17. Швець Олександру Ігоровичу орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Галузинці з метою передачі у власність. 
2.18. Карвасарній Тамарі Федорівні орієнтовною площею 0,7000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.19. Кравчику Юрію Васильовичу орієнтовною площею 1,1100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Марківка з метою передачі у власність. 
2.20. Пекному Михайлу Едуардовичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. А. Ахматової 12/1, с. Слобідка Шелехівська, орієнтовною 
площею 1,4000 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по с. Слобідка Шелехівська з метою передачі у власність. 
2.21. Тарахтій Людмилі Олександрівні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Яна Ольшанського 76а, с. Маниківці, 
орієнтовною площею 0,0500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства вул. Яна Ольшанського с. Маниківці, орієнтовною 
площею 0,2500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства с. Маниківці, орієнтовною площею 0,5500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства с. 
Маниківці з метою передачі у власність. 
2.22. Коваль Ніні Карлівні орієнтовною площею 0.1700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Маниківці з метою передачі у власність. 
2.23. Ковалю Дмитру Юрійовичу орієнтовною площею 0.8300 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці, орієнтовною площею 0.6400 га із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства по с. Загінці, орієнтовною площею 
0.2500 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства по с. Загінці з метою передачі у власність. 



2.24. Ковальській Аллі Володимирівні орієнтовною площею 0.2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Кальня з метою передачі у власність. 
2.25. Мельник Вірі Іванівні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Ленінська 31 с. Буцневе, орієнтовною площею 0.4000 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Ленінська с. Буцневе з метою передачі у власність. 
2.26. Бись Юлії Володимирівні орієнтовною площею 0.0665 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці, орієнтовною площею 0.2500 га із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства по с. Загінці з метою передачі у 
власність. 
2.27. Рудюку Володимиру Ярославовичу орієнтовною площею 0.1420 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.28. Вавринчуку Дмитру Степановичу орієнтовною площею 0.9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.29. Бдикіну Максиму Михайловичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Молодіжна с. Шпичинці з метою передачі у власність. 
2.30. Коломійчуку Денису Миколайовичу орієнтовною площею 0.3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Кальня з метою передачі у власність. 
2.31. Романівській Розалії Степанівні орієнтовною площею 0.2800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
м. Деражня з метою передачі у власність. 
2.32. Цьока Валентині Михайлівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.33. Морозу Ігорю Володимировичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.34. Лежнюк Ользі Олександрівні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.35. Загребельному Миколі Генадійовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.36. Плюті Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.37. Капранчуку Олександру Валентиновичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.38. Каршньову Владиславу Руслановичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.39. Вавруху Дмитру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 



2.40. Супруновському Олегу Михайловичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.41. Ковалю Михайлу Володимировичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.42. Петрову Володимиру Васильовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.43. Свириді Михайлу Миколайовичу орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по м. Деражня, з 
метою передачі у власність. 
2.44. Пушкар Юлії Анатоліївні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Адамівка з метою передачі у власність. 
2.45. Пушкар Юлії Анатоліївні орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по с. Адамівка, з 
метою передачі у власність. 
2.46. Пушкар Юлії Анатоліївні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по с. Адамівка, з метою передачі у власність. 
2.47. Пушкар Володимиру Івановичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по с. Адамівка, з метою передачі у власність. 
2.48. Лялька Надії Антонівні орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Теперівка з метою передачі у власність. 
2.49. Павловській Людмилі Василівні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
2.50. Павловському Василю Леонідовичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
2.51. Лівіцкому Максиму Васильовичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
2.52. Прилуцькій Наталії Андріївні орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
2.53. Прилуцькому Олегу Анатолійовичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
2.54. Цвірінькал Ілоні Олегівні орієнтовною площею 1.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Осикове з метою передачі у власність. 
2.55. Цвірінькалу Артему Романовичу орієнтовною площею 2.0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Осикове з метою передачі у власність. 
2.56. Адамову Юрію Олександровичу орієнтовною площею 0,1100 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Яна Ольшанського с, Маниківці з метою передачі у власність. 



2.57. Сокальському Сергію Володимировичу орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Козацька с, Маниківці з метою передачі у власність. 
2.58. Мендрику Степану Олександровичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Гагаріна с, Маниківці з метою передачі у власність. 
2.59. Джумига Людмилі Дмитрівні орієнтовною площею 0,2780 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.60. Сивулько Світлані Борисівні орієнтовною площею 0,8535 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Садова с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.61. Бубелі Валентині Леонідівні орієнтовною площею 0,8400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.62. Маліванчуку Володимиру Леонідовичу орієнтовною площею 0,8400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Заводська, 1/6 с. Божиківці з метою передачі в оренду. 
2.63. Маліванчуку Володимиру Леонідовичу орієнтовною площею 0,7700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Заводська, 1/7 с. Божиківці з метою передачі в оренду. 
2.64. Банделюку Олександру Вікторовичу орієнтовною площею 0,4400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.65. Карасевичу Анатолію Петровичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Черешенька, орієнтовною площею 0,2500 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства за межами с. Черешенька з 
метою передачі у власність. 
2.66. Бохонько Ірині Романівні орієнтовною площею 0,4600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.67. Залуцькій Віталіні Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Розсохи з метою передачі у власність. 
2.68. Переймі Івану Анатолійовичу орієнтовною площею 0,9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.69. Волчелюк Ганні Вікторівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.70. Переймі Анатолію Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.71. Переймі Івану Анатолійовичу орієнтовною площею 1,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.72. Васільєву Олександру Васильовичу орієнтовною площею 0,0700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по пров. 
Заводський м. Деражня з метою передачі у власність. 



2.73. Павлікевичу Владиславу Васильовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Гатна з метою передачі у власність. 
2.74. Вибодовській Тетяні Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Гута з метою передачі у власність. 
2.75. Залуцькому Дмитру Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Розсохи з метою передачі у власність. 
2.76. Гнатюк Наталії Дмитрівні орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Пилипи з метою передачі у власність. 
2.77. Гнатюк Наталії Дмитрівні орієнтовною площею 0,9600 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Пилипи з метою передачі у власність. 
2.78. Гнатюк Наталії Дмитрівні орієнтовною площею 0,8400 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Пилипи з метою передачі у власність. 
2.79. Дідик Зоряні Борисівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.80. Дідик Віліні Михайлівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.81. Супруновській Світлані Василівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Адамівка з метою передачі у власність. 
2.82. Галушко Олександру Васильовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Адамівка з метою передачі у власність. 
2.83. Лясовому Сергію Дмитровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Пилипи з метою передачі у власність. 
2.84. Макогону Юрію Валерійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.85. Летик Анні Ігорівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства за межами с. Волоське з 
метою передачі у власність. 
2.86. Ларіковій Сніжані Русланівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.87. Корчовій Оксані Степанівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.88. Цап Ганні Григорівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.89. Завадському Дмитру Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Розсохи з метою передачі у власність. 



2.90. Івановському Віталію Юрійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.91. Івановській Марині Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.92. Дубровській Наталії Василівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.93. Біллер Наталії Вікторівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Галузинці з метою передачі у власність. 
2.94. Гончар Євгенію Юрійовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Пилипи з метою передачі у власність. 
2.95. Гончар Наталії Віталівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Пилипи з метою передачі у власність. 
2.96. Пашиній Анжеліці Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
2.97. Гайдай Емілії Михайлівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Яблунівка з метою передачі у власність. 
2.98. Яворському Вадиму Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.99. Козирському Сергію Ігоровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Гута з метою передачі у власність 
2.100. Збишко Маріні Валерівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Розсохи з метою передачі у власність. 
2.101. Мацарській Анастасії Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Загінці з метою передачі у власність. 
2.102. Стаднік Наталії Олександрівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Яблунівка з метою передачі у власність. 
2.103. Величко Наталії Валеріївні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Яблунівка з метою передачі у власність. 
2.104. Чорному Віктору Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Яблунівка з метою передачі у власність. 
2.105. Васілєвській Лілії Алімівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Яблунівка з метою передачі у власність. 
2.106. Ларіковій Ангеліні Русланівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 



3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, яка виставляється для продажу на земельних торгах (у формі аукціону): 
3.1. З метою добору земельних ділянок які виставляються для продажу на земельних 
торгах (у формі аукціону) виконавчому комітету забезпечити розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в установленому законодавством 
порядку орієнтовною площею 0,0500 га по м. Деражні із земель житлової та громадської 
забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
4. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок в межах основної  категорії земель за основним цільовим 
призначенням - землі сільськогосподарського призначення: 
4.1. Вавруху Дмитру Анатолійовичу площею 1.8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0020 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
4.2. Ваврух Анастасії Дмитрівні площею 1.8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0023 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
4.3. Капранчуку Олександру Валентиновичу площею 1.8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0024 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
4.4. Капранчук Марії Петрівні площею 1.8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0025 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
4.5. Плюті Ігорю Миколайовичу площею 1.8651 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0022 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
4.6. Кушніру Віктору Андрійовичу площею 1.8683 га з кадастровим номером 
6821580800:04:034:0018 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
5. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою: 
5.1. Приватне акціонерне товариство “ВФ Україна” орієнтовною площею 0,0200 га за 
межами с. Зяньківці із земель комунальної власності для розміщення та експлуатації 
об’єктів телекомунікації у зв`язку з тим що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на територій кладовища. 
5.2. Лясовій Сніжані Віталіївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Пилипи із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.3. Зятікову Володимиру Васильовичу орієнтовною  площею 1,5000 га за межами с. 
Явтухи із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки співпадає з поданими раніше заявами інших громадян. 
5.4. Дорожок Ірині Іванівні орієнтовною площею 2,0000 га по с. Галузинці із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях, на яку 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для організації громадського пасовища. 



5.5. Трубіцькому Михайлу Олексійовичу орієнтовною площею 2.0000 га по с. Шелехове із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
5.6. Трубіцькій Єві Олексіївні орієнтовною площею 2.0000 га по с. Шелехове із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях, на яку 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для організації громадського пасовища. 
5.7. Трубіцькій Яні Олексіївні орієнтовною площею 2.0000 га  по с. Шелехове із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях, на яку 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для організації громадського пасовища. 
5.8. Краснян Віті Олегівні орієнтовною площею 2.0000 га за межами с Черешенька  із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях державної власності. 
5.9. Краснян Віті Олегівні орієнтовною площею 2.0000 га за межами с Коржівці  із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях 
державної власності. 
5.10. Галюку Юрію Васильовичу орієнтовною площею 0,2500 га за адресою вул. 
Центральна 11 с. Волоське із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у зв`язку з тим, що 
земельна ділянка розташована на землях житлової та громадської забудови, з існуючою 
будівлею на яку не було надано документи на право власності на нерухоме майно. 
5.11. Мофа Максиму Сергійовичу орієнтовною площею 0,4000 га за адресою вул. 
Сатурино 19 с. Пилипи із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства у зв`язку з тим, що земельна ділянка розташована на 
землях житлової та громадської забудови, з існуючою будівлею на яку не було надано 
документи на право власності на нерухоме майно. 
5.12. Затіковій Яні Анатоліївні орієнтовною площею 1,5000 га за межами с. Явтухи із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
5.13. Підкалюк Олені Іванівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Слобідка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
5.14. Щесняку Василю Арсентійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Слобідка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв’язку з тим, що  ділянка знаходиться у прибережній зоні 
струмка, що суперечить ст. 59, п. 4, ст. 60, ст. 61  Земельного кодексу України. 
5.15. Бондарчук Олені Миколаївні орієнтовною площею 0,0100 га по вул. Миру м. 
Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального 
гаража, у зв’язку з тим, що  бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на 
землях промисловості. 



5.16. Лукову Вадиму Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га по с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
5.17. Гулі Юлії Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
розподілених землях “частка (пай)”. 
5.18. Привалі Валерію Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Яблунівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано раніше рішення Яблунівською сільською радою. 
5.19. Осієвській Галині Петрівні орієнтовною площею 1,0000 га за межами с. Яблунівка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано раніше рішення Яблунівською сільською радою. 
5.20. Матковській Вірі Володимирівні орієнтовною площею 1,0000 га за межами с. 
Яблунівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано раніше рішення Яблунівською сільською радою. 
5.21. Землякову В’ячеславу Пилиповичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською 
радою. 
5.22. Мартинюку Сергію Петровичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською радою. 
5.23. Патраку Олегу Васильовичу орієнтовною площею 1,0000 га за межами с. Зяньківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською радою. 
5.24. Патрак Надії Михайлівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською радою. 
5.25. Трачуку Дмитру Володимировичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською 
радою. 
5.26. Заболотному Богдану Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською 
радою. 
5.27. Заболотному Владиславу Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 



ділянки вказане на землях, на яку надано раніше рішення Зяньковецькою сільською 
радою. 
5.28. Заболотному Анатолію Володимировичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами 
с. Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться на землях державної власності. 
5.29. Савіцькій Ніні Борисівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.30. Огородніку Максиму Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться на землях державної власності. 
5.31. Нестерук Наталії Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.32. Рак Галині Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.33. Нестеруку Анатолію Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться на землях державної власності. 
5.34. Яцькову Василю Арсентійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Зяньківці із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться на землях державної власності. 
5.35. Беринді Марії Василівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.36. Савчук Андрію Васильовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.37. Бурій Ніні Денисівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях 
державної власності.  
5.38. АТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0028 га. із земель 
сільськогосподарського призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  КТП-
81 за межами с. Літки, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
співпадає із зареєстрованою земельною ділянкою. 
5.39. АТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0028 га. із земель житлової та 
громадської забудови для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  КТП-216 по с. 
Маниківці, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 
зареєстрованою земельною ділянкою. 



5.40. АТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0028 га. із земель 
сільськогосподарського призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  КТП-
5.41 по с. Нова Гута, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
співпадає із зареєстрованою земельною ділянкою. 
5.41. АТ «Хмельницькобленерго» орієнтовною площею 0,0029 га. із земель житлової та 
громадської забудови для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  КТП-214 по с. 
Маниківці, у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 
зареєстрованою земельною ділянкою. 
5.42. Саковській Вікторії Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Нижнє 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
5.43. Альошину Григорію Івановичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Гатна із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
розподілених землях “частка (пай)”. 
5.44. Марук Ніні Дем’янівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Гатна із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на розподілених 
землях “частка (пай)”. 
5.45. Бондару Сергію Петровичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Зяньківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з містобудівними нормами, а саме: відсутність протипожежного 
розриву між багатоквартирним житловим будинком і бажаним місцем розташування 
земельної ділянки. 
5.46. Кашкіній Галині Андріївні орієнтовною  площею 2,0000 га за межами с. Волоське із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 
з поданими раніше заявами інших громадян. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 
Сидорук та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр 
Молочнюк).  
 
 
 
Міський голова                                                                 Андрій КОВПАК 


