
    Проект 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять друга сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

16 грудня 2021 року                         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.92, ст. 116, ст. 118, ст. 121 Земельного кодексу 

України,   розглянувши клопотання громадян, рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.1. Заглінській Наталії Василівні, орієнтовною площею 0,50 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.2. Заглінській Наталії Василівні, орієнтовною площею 0,40 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.3. Заглінській Наталії Василівні, орієнтовною площею 0,30 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.4. Заглінській Наталії Василівні, орієнтовною площею 0,40 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.5. Солтус Марії Казимирівні, орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шарки з метою передачі у приватну власність; 

1.6. Собко Світлані Миколаївні, орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.7. Брушнівській Надії Степанівні, орієнтовною площею 0,4900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.8. Шпак Тетяні Степанівні, орієнтовною площею 0,6300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 



1.9. Шпак Тетяні Степанівні, орієнтовною площею 0,1400 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.10. Яворській Валентині Броніславівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.11. Яворській Валентині Броніславівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.12. Гальчук Наталії Олександрівні, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Яськівці з метою передачі у приватну власність; 

1.13. Тімошко Надії Василівні, орієнтовною площею 0,1500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Красносілка, вул. Космонавтів з метою передачі у приватну 

власність; 

1.14. Тімошко Надії Василівні, орієнтовною площею 0,5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Красносілка, вул. Космонавтів з метою передачі у приватну 

власність; 

1.15. Прилюк Раїсі Броніславівні, орієнтовною площею 0,3995 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 

1.16. Прилюк Раїсі Броніславівні, орієнтовною площею 0,6500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Божиківці з метою передачі у приватну власність; 

1.17. Крещук Людмилі Костянтинівні, орієнтовною площею 0,3200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Волоське з метою передачі у приватну власність; 

1.18. Стащук Нілі Олександрівні, орієнтовною площею 1,1000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Шелехове з метою передачі у приватну власність; 

1.19. Яроцькому Володимиру Олексійовичу, орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність; 

1.20. Березніковій Романі Сергіївні, орієнтовною площею 0,3900 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.21. Петіну Анатолію Миколайовичу, орієнтовною площею 1,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність; 

1.22. Аліксеєвій Віталії Вікторівні, орієнтовною площею 0,1425 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресоюм. Деражня, вул. Сагайдачного з метою передачі у приватну 

власність; 

1.23. Атаманюку Миколі Миколайовичу, орієнтовною площею 0,1400 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресоюм. Деражня, вул. Сагайдачного з метою передачі у приватну 

власність; 

1.24. Аліксеєвій Віталії Вікторівні та Атаманюку Миколі Миколайовичу, орієнтовною 

площею 0,1000 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за 

адресою м. Деражня, вул. Сагайдачного,14, з метою передачі у спільну сумісну власність; 



1.25. Стащуку Володимиру Анатолійовичу, орієнтовною площею 0,2500 га із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Божиківці, вул. Б. 

Хмельницького, 22, з метою передачі у приватну власність; 

1.26. Тімошко Надії Василівні, орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 

громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою с. Красносілка, вул. 

Космонавтів, 31, з метою передачі у приватну власність; 

1.27. Жмурику Олександру Михайловичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Пилипи з метою передачі у приватну власність; 

1.28. Фурману Петру Миколайовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.29. Фурман Галині Іванівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.30. Яворському Ярославу Вадимовичу, орієнтовною площею 1,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.31. Яворському Ярославу Вадимовичу, орієнтовною площею 0,6500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.32. Яворській Лілії Анатоліївні, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.33. Федчишену Василю Васильовичу, орієнтовною площею 0,3500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Волоське з метою передачі у приватну власність; 

1.34. Яцині Тарасу Борисовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянкизапасуіз зміною виду використання 

у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами                    

с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:036:0006, площею 2.0000 га; 

1.35. Муравському Сергію Анатолійовичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянкизапасуіз зміною виду використання 

у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:036:0007, площею 2.0000 га; 

1.36. Басюку Дмитру Валерійовичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянкизапасуіз зміною виду використання 

у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. 

Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:036:0004, площею 2,0000га; 

1.37. Назар Наталії Леонідівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянкизапасуіз зміною виду використання 

у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с. 

Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821584800:02:036:0005, площею 2,0000 га; 

1.38. Шаповалову Владиславу Володимировичу, орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Копачівка з метою передачі у приватну власність; 



1.39. ПясецькомуВячеславу Анатолійовичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821583600:03:038:0018, площею 18.1092 га; 

1.40. Пясецькій Людмилі Григорівні,орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821583600:03:038:0018, площею 18.1092 га; 

1.41. Головатому Сергію Кузьмичу,орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Зяньківці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821583600:03:038:0018, площею 18.1092 га; 

1.42. Фурман Людмилі Йосипівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.43. Цибрій Аліні Григорівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.44. Біляк Тамарі Дмитрівні,орієнтовною площею 1,9716 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0007, площею 

1,9716 га; 

1.45. Біляку Василю Ігнатовичу,орієнтовною площею 1,9716 га із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована за межами с. Волоське з метою передачі у приватну 

власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821581200:03:063:0006, площею 

1,9716 га; 

1.46. Лахманюк Олені Миколаївні,орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Бомкове з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821583600:03:021:0021, площею 1,0000 га; 

1.47. Беринда Марії Василівні,орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Бомкове з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821583600:03:021:0019, площею 1,0000 га; 

1.48. Яцькову Василю Арсентійовичу,орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі запасу із зміною виду використання у землі 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Бомкове 

з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821583600:03:021:0018, площею 1,0000 га; 

1.49. Яцьковій Інні Василівні,орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за межами с. Бомкове з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821583600:03:021:0020, площею 1,0000 га; 



1.50. Громовій Василині Олександрівні, орієнтовною площею 0,0300 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Яблунівка, вул. Центральна з метою передачі у приватну власність; 

1.51. Буряк Людмилі Павлівні,орієнтовною площею 1,6262 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Новосілка з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0315, площею 1,6262 га; 

1.52. Гуменюк Любові Юріївні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Новосілка з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0312, площею 2,0000 га; 

1.53. Щербаню Юрію Дмитровичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Новосілка з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0314, площею 2,0000 га; 

1.54. Гуменюк Аріні Дмитрівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Новосілка з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0311, площею 2,0000 га; 

1.55. Щербань Лирисі Миколаївні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництваіз зміною виду використання у землі для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована за межами с. Новосілка з метою 

передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0310, площею 2,0000 га; 

1.56. Кравчук Наталії Михайлівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення, земельні ділянки запасуіз зміною виду 

використання у землі для ведення особистого селянського господарства, що розташована 

за адресою с. Копачівка з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з 

кадастровим номером 6821584800:02:036:0003, площею 2,0000 га; 

1.57. Дудар Надії Михайлівні, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.58. Дудару Петру Михайловичу, орієнтовною площею 0,1200 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою м. Деражня, з метою передачі у приватну власність; 

1.59. Гончаруку  Анатолію Павловичу, орієнтовною площею 0,6728 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.60. Федчишену Василю Васильовичу, орієнтовною площею 1,6500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.61. Яковлєву Максиму Юрійовичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 



селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0016, 

площею 2,0000 га; 

1.62. Качанюк Альоні Вікторівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0002, 

площею 2,0000 га; 

1.63. Мацькову Олексію Володимировичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0015, 

площею 2,0000 га; 

1.64. Заболотному Анатолію Володимировичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0014, 

площею 2,0000 га; 

1.65. Кметю Петру Павловичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0012, 

площею 2,0000 га; 

1.66. Гуменюк Жанні Владиславівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0013, 

площею 2,0000 га; 

1.67. Баранському Олександру В’ячеславовичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0018, 

площею 2,0000 га; 

1.68. Біді Василю Івановичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0011, 

площею 2,0000 га; 

1.69. Маць Ларисі Олександрівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0010, 

площею 2,0000 га; 

1.70. Карпінському Валерію Пилиповичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 



громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0009, 

площею 2,0000 га; 

1.71. Стащук Оксані Василівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0008, 

площею 2,0000 га; 

1.72. Стащуку Ярославу Володимировичу ,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0007, 

площею 2,0000 га; 

1.73. Мазур Ользі Вікторівні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0006, 

площею 2,0000 га; 

1.74. Плюті Владиславу Віталійовичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0005, 

площею 2,0000 га; 

1.75. Павлик Оксані Анатоліївні,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0017, 

площею 2,0000 га; 

1.76. Яковлєву Петру Цезаровичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищамиіз зміною виду використання у землі для ведення особистого 

селянського господарства, що розташована за межами с. Божиківці з метою передачі у 

приватну власність із земельної ділянки з кадастровим номером 6821580800:04:033:0003, 

площею 2,0000 га; 

1.77. Нащубському Леоніду Івановичу,орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 

1.78. Бондар Олені Анатоліївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.79. Казмірук Людмилі Миколаївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.80. Адамову Михайлу Францовичу, орієнтовною площею 1,4500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Загінці з метою передачі у приватну власність; 



1.81. Адамову Михайлу Францовичу, орієнтовною площею 0,5500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.82. Стріхачу Віктору Олександровичу, орієнтовною площею 0,8000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.83. Стріхачу Віктору Олександровичу, орієнтовною площею 1,2000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.84. Широкорадюку Миколі Антоновичу, орієнтовною площею 1,2500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.85. Широкорадюку Миколі Антоновичу, орієнтовною площею 0,7500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.86. Гавель Аллі Степанівні, орієнтовною площею 0,8120 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Маниківці з метою передачі у приватну власність; 

1.87. Лось Олені Володимирівні, орієнтовною площею 0,5081 га із земель 

сільськогосподарського призначення,  землі запасуіз зміною виду використання у землі 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами с. 

Галузинці з метою передачі у приватну власність із земельної ділянки з кадастровим 

номером 6821581600:02:016:0017, площею 0,5081 га; 

1.88. Лось Олені Володимирівні, орієнтовною площею 1,4919 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.89. Лосю Віталію Валерійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.90. Шнайдер Еллі Валеріївні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

1.91. Стахову Вадиму Юрійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Галузинці з метою передачі у приватну власність; 

 

2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок АТ «Хмельницькобленерго»: 

2.1. орієнтовною площею 0,0120 га, 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  ПЛ-10 

кВ Л –92 (22 опори) що знаходиться за адресою Хмельницька область, с.Теперівка з 

метою передачі в користування на умовах оренди; 

2.2. орієнтовною площею 0,0012 га, 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 КТПС 

10/0,4 кВ №503 (1 шт.) що знаходиться за адресою Хмельницька область, с. Теперівка з 

метою передачі в користування на умовах оренди; 

 

3. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки: 

3.1. Савіній Валентині Іллівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 



що розташована за адресою с. Мазники, з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 

користування (пасовище); 

3.2. Шевчук Ганні Михайлівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Мазники, з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 

користування (пасовище); 

3.3. Яворській Валентині Броніславівні, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Явтухи з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 

користування (пасовище); 

3.4. Грабнику Олексію Григоровичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з тим, 

що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях водного фонду; 

3.5. Грабнику Назару Олексійовичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з землями загального 

користування (пасовище); 

3.6. Топоровській Олександрі Вікторівні, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходитьсяв межах земельної 

частки паю; 

3.7. Побуті Анні Михайлівні, орієнтовною площею 1,4000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Гатна з метою передачі у приватну власність,у зв`язку з тим, 

що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає з раніше поданими заявами 

громадян; 

3.8. Трубіцькому Михайлу Олексійовичу, орієнтовною площею 0,7000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за межами с. Шелехове з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка знаходиться на земляхрозташованих в межах заказника 

місцевого значення; 

3.9. Федчишену Василю Васильовичу, орієнтовною площею 1,6500 га із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована за адресою с. Загінці з метою передачі у приватну власність,у зв’язку з 

тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на землях водного 

фонду; 

3.10. Савчуку Сергію Володимировичу, орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, що розташована за 

адресою с. Гатна з метою передачі у приватну власність, у зв’язку з тим, що бажане місце 

розташування земельної ділянки співпадає з землями загального користування. 

 

4. 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 


