
    Проект 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 
 березня 2021 року                             м. Деражня                              №  
 
Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок, в тому  
числі із зміною виду використання, 
передача у власність, користування на умовах  
оренди  та постійне користування земельних ділянок 
 
        На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
розроблені ПП «Терра ІЗОП», ПП «Єкзакт», ФОП Щесняк В.А.,ФОП Смульський В. А., 
ПП«Діоріт плюс 1», ПП «Абрис» ФОП Вознюк В. А. ФОП Музика М. В. ФОП Музика С.М.,  
Хмельницька РФ ДП «Центр ДЗК» 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. площею 0,7500 га з кадастровим номером 6821581600:01:002:0013 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Орловій Аллі Йосипівні; 
1.2. площею 0,5095 га з кадастровим номером 6821581200:01:008:0234 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Волкотруб Миколі Степановичу; 
1.3. площею 0,4887 га з кадастровим номером 6821582000:01:017:0123 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,6712 га з кадастровим номером 6821582000:01:017:0124 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Лукіянишиній Надії Володимирівні; 
1.4. площею 0,3100 га з кадастровим номером 6821586000:01:005:0187 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,1983 га з кадастровим номером 6821586000:01:001:0103 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Кисіль Людмилі Макарівні; 
1.5. площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821584000:01:003:0003 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,4575 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0172 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Козюку Миколі Васильовичу; 



1.6. площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821585200:02:032:0075 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 1,3101 га з кадастровим номером 6821585200:01:017:0073 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Нагорняку Ігорю Григоровичу; 
1.7. площею 1,0000  га з кадастровим номером 6821584000:04:046:0076  із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 1,0000  га з кадастровим номером 6821584000:04:046:0075 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Янішевському Сергію Олександровичу; 
1.8. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:037:0022 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Березюку Олександру Анатолійовичу; 
1.9. площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0039 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,1675 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0040 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821587800:01:009:0015 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства,  з 
метою передачі у власність Банделюку Сергію Івановичу; 
1.10. площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821585200:01:017:0076 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Байдацькій Світлані Миколаївні; 
1.11. площею 0,2962 га з кадастровим номером 6821582000:02:001:0037 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Саєнку Володимиру Івановичу; 
1.12. площею 0,0030 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0806  із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва індивідуального гаража; з метою передачі у 
власність Лужинській Анастасії Іванівні; 
1.13. площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821585200:02:011:0076 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Масюта Ірині Іванівні; 
1.14. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:070:0004 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Березюк Ганні Олександрівні; 
1.15. площею 0,3557 га з кадастровим номером 6821589200:07:003:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Йолтухівській Ользі Дмитрівні; 
1.16. площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821587800:04:030:0056 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Вихованець Неонілі Вікторівні; 
1.17. площею 0,1850 га з кадастровим номером 6821587800:02:007:0006 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Лисому Михайлу Васильовичу; 
1.18. площею 0,2572 га з кадастровим номером 6821580800:04:090:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Калиновському Роману Руслановичу; 
1.19. площею 0,3565 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0220 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,4580 га з кадастровим номером 6821584000:01:003:0009 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Онісімчук Наталії Миколаївні; 



1.20. площею 0,3246 га з кадастровим номером 6821589200:01:006:0166 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Маліванчук Ніні Василівні; 
1.21. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0007 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Мендрик Наталії Михайлівні; 
1.22. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0010 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Мендрику Анатолію Анатолійовичу; 
1.23. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:027:0070 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Терещуку Максиму Володимировичу; 
1.24. площею  0,4380 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0091 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,2634 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0092 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Гесь Ганні Іванівні; 
1.25. площею 0,2865 га з кадастровим номером 6821588800:04:094:0017 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Адаменко Ользі Василівні; 
1.26. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0009 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Мендрик Мар’яні  Анатоліївні; 
1.27. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0006 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Мендрик Роксолані Анатоліївні; 
1.28. площею 0,1247 га з кадастровим номером 6821587400:05:005:0010 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821587400:01:010:0033 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Рахівській Тетяні Василівні; 
1.29. площею 1,8000 га з кадастровим номером 6821587800:04:030:0055 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Кириченку Павлу Олексійовичу; 
1.30. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:030:0054 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Багрій Ользі Павлівні; 
1.31. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:030:0053 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Кириченку Олексію Павловичу; 
1.32. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821581200:02:002:0003 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Лівіцкій Ірині Вахидівні; 
1.33. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:049:0013 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Сєкушиній Тетяні Олександрівні; 
1.34. площею 0,9500 га з кадастровим номером 6821585200:02:030:0042 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Войтову Миколі Миколайовичу; 
1.35. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:040:0007 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Павловській Олені Іванівні; 



1.36. площею 0,2188 га з кадастровим номером 6821586000:02:023:0011 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 1,6700 га з кадастровим номером 6821586000:02:036:0115 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Нашілову Івану Петровичу; 
1.37. площею 0,3670 га з кадастровим номером 6821587800:04:021:0045 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,1015 га з кадастровим номером 6821587800:01:015:0060 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Солоненко Антоніні Петрівні; 
1.38. площею 0,4483 га з кадастровим номером 6821587800:04:027:0020 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821587800:04:027:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Солоненко Наталії Миколаївні; 
1.39. площею 0,9000 га з кадастровим номером 6821585200:02:030:0041 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Кулибі Марині Володимирівні; 
1.40. площею 1,8500 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0011 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Мендрику Валентину Станіславовичу; 
1.41. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0012 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Мендрик Людмилі Михайлівні; 
1.42. площею 0,0500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0412 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Олійник Ірині Анатоліївні; 
1.43. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821580800:04:017:0001 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Кулішу Сергію Михайловичу; 
1.44 площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821588800:02:001:0096 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Навойтко Олесі Петрівні; 
1.45. площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821587800:05:013:0307 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821587800:02:007:0004  із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Бобик Тетяні Іванівні; 
1.46. площею 1,2700 га з кадастровим номером 6821588200:02:019:0007 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Ревчуку Богдану Олеговичу; 
1.47. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:034:0168 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Сергієнко Оксані Олександрівні; 
1.48. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:034:0167 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Трач Любові Петрівні; 
1.49. площею 0,2600 га з кадастровим номером 6821584800:02:034:0067 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,1812 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1048 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Глуздань Дмитру Володимировичу; 



1.50. площею 0,5500 га з кадастровим номером 6821589200:06:027:0163 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 
площею 1,4500 га з кадастровим номером 6821589200:06:027:0162 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Яворській Галині Олександрівні;  
1.51. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:003:0015 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Куфлей Максиму Анатолійовичу; 
1.52. площею 1,4500 га з кадастровим номером 6821581600:02:002:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Бабій Оксані Романівні; 
1.53. площею 0,2417 га з кадастровим номером 6821586000:01:009:0011 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821586000:02:017:0092 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821586000:01:005:0191 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у власність Попик Наталії Василівні; 
1.54 площею 1,2645 га з кадастровим номером 6821589200:04:033:0011 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Іщук Юлії Василівні; 
1.55 площею 0,0800 га з кадастровим номером 6821555700:02:001:0003 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Степанюку Василю Григоровичу; 
1.56 площею 0,6800 га з кадастровим номером 6821584000:01:016:0002 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Масловській Валентині Петрівні; 
1.57. площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1052 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Капустяк Галині Павлівні; 
1.58. площею 0,4500 га з кадастровим номером 6821585200:01:019:0080 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з  
метою передачі у власність Вознюку Олександру Івановичу; 
1.59. площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821589200:04:083:0103 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з  
метою передачі у власність Степанюк Тетяні Володимирівні; 
1.60. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:049:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з  
метою передачі у власність Трусілову Віталію Олександровичу; 
1.61. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821581600:02:049:0020 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з  
метою передачі у власність Трусіловій Вікторії Вікторівні; 
1.62. площею 1,1400 га з кадастровим номером 6821586000:02:045:0013 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,1899 га з кадастровим номером 6821586000:01:001:0106 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з  
метою передачі у власність Савін Клавдії Макарівні; 
1.63. площею 0,4606 га з кадастровим номером 6821589200:07:003:0008 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства; 
площею 0,2321 га з кадастровим номером 6821589200:07:003:0015 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Яворському Валерію Юрійовичу; 



1.64. площею 0,1833 га з кадастровим номером 6821589200:07:003:0007 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Фокову Миколі Пилиповичу; 
1.65. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821583600:03:049:0015 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Шістка Віталію Григоровичу; 
1.66. площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0381 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Татьяніній Надії Петрівні; 
1.67. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821583600:03:049:0014 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Чижак Олені Дмитрівні; 
1.68. площею 1,1500 га з кадастровим номером 6821581200:01:020:0010 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Лукову Олегу Миколайовичу; 
1.69. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821580800:04:048:0002 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Гаврилюку Олегу Володимировичу; 
1.70. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821580800:02:008:0053 із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва, з метою передачі у 
власність Калиновській Раїсі Карлівні; 
1.71. площею 0,0512 га з кадастровим номером 6821510100:02:017:0196 із земель 
сільськогосподарського призначення, для індивідуального садівництва, з метою передачі у 
власність Давидову Олександру Дмитровичу; 
1.72. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0224 із земель 
сільськогосподарського призначення, для індивідуального садівництва, з метою передачі у 
власність Туз Жанні Олексіївні; 
1.73. площею 0,1200 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0219 із земель 
сільськогосподарського призначення, для індивідуального садівництва, з метою передачі у 
власність Васільцову Андрію Анатолійовичу;  
1.74. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821589200:04:076:0025 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Щесняк Оксані Михайлівні;  
1.75. площею 0,9648 га з кадастровим номером 6821589200:04:029:0001 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництв, з метою передачі у власність Антощишиній Валентині Володимирівні; 
1.76. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:013:0021 із земель з 
сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність 
Федяніній Антоніні Вікторівні; 
1.77.  площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821581200:03:013:0020 із земель з 
сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність 
Федяніну Віктору Веніаміновичу; 
1.78.  площею 0,8243 га з кадастровим номером 6821580800:01:008:0001 із земель з 
сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва; площею 0,8730 га з кадастровим номером 
6821580800:01:008:0002 із земель з сільськогосподарського призначення із земель для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва; площею 0,1212 га з кадастровим 
номером 6821580800:01:008:0003 із земель з сільськогосподарського призначення із земель 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі у власність 
Маліванчуку Володимиру Леонідовичу; 
1.79. площею 0,3752 га з кадастровим номером 6821580800:01:002:0097 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0020 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у власність 
Корчовому Григорію Арсеновичу; 
1.80. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0024 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Маринюку Олександру Юрійовичу; 
1.81 площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0025 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Жмурику Василю Миколайовичу; 
1.82. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0028 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність Бурлак 
Людмилі Володимирівні; 
1.83. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0026 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Бурлаку Віктору Васильовичу; 
1.84. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0027 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Александрову Ігорю Олександровичу; 
1.85. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0029 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність Худіну 
Андрію Сергійовичу; 
1.86. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0023 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Черняку Сергію Олександровичу;  
1.87. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821587400:04:002:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Щабельському Дмитру Цезаровичу;  
1.88. площею 0,7800 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0010 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
призначення, з метою передачі у власність Гусак Ганні Дмитрівні;  
1.89. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0009 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
призначення, з метою передачі у власність Мондрому Олександру Васильовичу;  
1.90. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0011 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
призначення, з метою передачі у власність Гавришу Андрію Миколайовичу;  
1.91. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0014 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського 
призначення, з метою передачі у власність Середюку Василю Григоровичу;  
1.92. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0029 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Войт Галині Вікторівні; 
1.93. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0026 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Сергієнку Володимиру Петровичу; 
1.94. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0030 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Бузі Антоніні Миколаївні; 
1.95. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0028 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Івановій Антоніні Арсентіївні; 



1.96. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0027 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Кожевніковій Ользі Миколаївні; 
1.97. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0025 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Ткачук Наталії Романівні; 
1.98. площею 1,8886 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0031 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Трачу Олегу Вікторовичу; 
1.99. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0024 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель загального користування, з метою передачі 
у власність Трач Наталії Миколаївні; 
1.100. площею 1,5333 га з кадастровим номером 6821584000:04:102:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення, із земель запасу, з метою передачі у власність 
Мушинському Юрію Петровичу; 
1.101. площею 0,1000 га з кадастровим номером 6821510100:01:017:0152 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,0791 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0153  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Шерай Лідії Василівні; 
1.102. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821584800:01:002:0297 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,0233 га з кадастровим номером 
6821584800:01:002:0294 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,0410 га з кадастровим номером 
6821584800:01:002:0295 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Лисюк Ользі Дмитрівні; 
1.103. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821585200:01:019:0081 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,0705 га з кадастровим номером 
6821585200:01:019:0083 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,4396 га з кадастровим номером 
6821585200:01:019:0082 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Остапчук Галині 
Василівні;  
1.104. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0171 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,0337 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0174  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,7048 га з кадастровим номером 
6821589800:01:006:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Гесь Олександру 
Анатолійовичу; 
1.105. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0170 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,0245 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0163 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1997 га з кадастровим номером 
6821589800:01:005:0033 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Лозінському Сергію 
Васильовичу;  



1.106. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0409 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,4402 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0406 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність Луценко Людмилі 
Василівні; 
1.107. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0209 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; площею 0,5500 га з кадастровим номером 
6821584000:01:013:0013 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,0778 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0196 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; з метою передачі у власність Короткову Володимиру 
Юрійовичу; 
1.108. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0380 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, з метою передачі у власність Татьяніній Надії Петрівні; 
1.109. площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0410 із земель житлової 
та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд,   з метою передачі у власність Буга Марії Василівні;  
1.110. площею 0,1100 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0411 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність Буга Марії Василівні; 
1.111. площею 0,1893 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1042 Хмельницького 
району Хмельницької області із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
та обслуговування громадських та релігійних організацій з метою передачі у постійне 
користування релігійній організації “РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО 
ХРАМУ С. КОПАЧІВКА ДЕРАЖНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ”. 
1.112 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: 
площею 0,0031 га із кадастровим номером 6821589200:01:006:0160;                                           
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589200:04:057:0005;                                        
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0129;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:006:0063;                                        
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589200:01:006:0161;                                           
площею 1,5819 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0319;                                               
площею 0,2315 га із кадастровим номером 6821555700:02:002:0001;                                        
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821587400:03:001:0062;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587400:03:003:0003;                                            
площею 0,0034 га із кадастровим номером 6821588800:01:012:0029;                                                
площею 0,0009 га із кадастровим номером 6821588800:01:010:0011;                                          
площею 0,0030 га із кадастровим номером 6821589800:01:004:0169;                                                 
площею 0,0600 га із кадастровим номером 6821587000:01:002:0025;                                                
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:004:0065;                                             
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:02:002:0021;                                             
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821580800:02:007:0016;                                                  
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588600:01:004:0001;                                               



площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588800:04:074:0008;                                       
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0132;                                             
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589600:01:003:0001;                                                
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821588800:03:001:0022;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587400:05:008:0003;                                      
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0131;                                              
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:02:008:0043;                                                
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:02:014:0056;                                               
площею 0,0031 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0130;                                           
площею 0,1365 га із кадастровим номером 6821587800:01:006:0001;                                            
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821589200:07:002:0059;                                                
площею 0,0030 га із кадастровим номером 6821589200:04:051:0007;                                              
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588800:02:007:0001;                                           
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:006:0062;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587400:04:034:0002;                                          
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:004:0066;                                      
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:03:003:0029;                                                                   
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589200:01:002:0122;                                                                   
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:03:011:0307;                                                                   
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588800:03:006:0158;                                                                  
площею 0,0025 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0766;                                                                   
площею 0,0004 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0765;                                                                  
площею 0,0013 га із кадастровим номером 6821510100:03:012:0343;                                                                  
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589200:04:057:0005;                                                                  
площею 0,0048 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0005;                                                                   
площею 0,0068 га із кадастровим номером 6821510100:02:006:0005;                                                                  
площею 0,1200 га із кадастровим номером 6821580800:01:002:0094;                                                                                               
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821584000:03:005:0005;                                                                  
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589800:03:014:0068;                                                                  
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587800:03:001:0001;                                                                  
площею 0,0007 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0769;                                                                  
площею 0,0005 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0770;                                                                  
площею 0,0003 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0771;                                                                   
площею 0,0005 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0772;                                                                    
площею 0,0003 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0773.                                                                  
. 
2 Змінити вид цільового призначення земельних ділянок в межах основної  категорії 
земель за основним цільовим призначенням - землі сільськогосподарського 
призначення: 
2.1. площею 0,9648 га з кадастровим номером 6821589200:04:029:0001 із земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництв, у землі для ведення особистого селянського 
господарства; 
2.2. площею 0,8243 га з кадастровим номером 6821580800:01:008:0001 із земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 
селянського господарства; площею 0,8730 га з кадастровим номером 
6821580800:01:008:0002 із земель для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у землі для ведення особистого селянського господарства; площею 0,1212 га з 
кадастровим номером 6821580800:01:008:0003 із земель для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 
господарства; 



2.3. площею 0,7800 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0010 земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 
селянського господарства;  
2.4. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0009 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 
селянського господарства;  
2.5. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0011 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 
селянського господарства;  
2.6. площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:013:0014 для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого 
селянського господарства;  
2.7 площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0029 із земель загального 
користування у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.8. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0026 із земель загального 
користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.9. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0030 із земель загального 
користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.10. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0028 із земель 
загального користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.11. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0027 із земель 
загального користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.12. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0025 із земель 
загального користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.13. площею 1,8886 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0031 із земель 
загального користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
2.14. площею 1,8888 га з кадастровим номером 6821581600:02:016:0024 із земель 
загального користування, у землі для ведення особистого селянського господарства; 
 
3. Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
3.1. Орловій Аллі Йосипівні, площею 0,7500 га з кадастровим номером 
6821581600:01:002:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.2. Волкотруб Миколі Степановичу, площею 0,5095 га з кадастровим номером 
6821581200:01:008:0234 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.3. Лукіянишиній Надії Володимирівні, площею 0,4887 га з кадастровим номером 
6821582000:01:017:0123 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,6712 га з кадастровим номером 
6821582000:01:017:0124 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.4. Кисіль Людмилі Макарівні, площею 0,3100 га з кадастровим номером 
6821586000:01:005:0187 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,1983 га з кадастровим номером 
6821586000:01:001:0103 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.5. Козюку Миколі Васильовичу, площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821584000:01:003:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,4575 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0172 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.6. Нагорняку Ігорю Григоровичу, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:032:0075 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 1,3101 га з кадастровим номером 
6821585200:01:017:0073 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.7. Янішевському Сергію Олександровичу, площею 1,0000  га з кадастровим номером 
6821584000:04:046:0076  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 1,0000  га з кадастровим номером 
6821584000:04:046:0075 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.8. Березюку Олександру Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:037:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.9. Банделюку Сергію Івановичу, площею 0,1500 га з кадастровим номером 
6821587800:01:010:0039 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,1675 га з кадастровим номером 
6821587800:01:010:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821587800:01:009:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.10. Байдацькій Світлані Миколаївні, площею 0,3500 га з кадастровим номером 
6821585200:01:017:0076 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.11. Саєнку Володимиру Івановичу, площею 0,2962 га з кадастровим номером 
6821582000:02:001:0037 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.12. Лужинській Анастасії Іванівні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0806  із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража; 
3.13. Масюта Ірині Іванівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:011:0076 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.14. Березюк Ганні Олександрівні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:070:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.15. Йолтухівській Ользі Дмитрівні, площею 0,3557 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.16. Вихованець Неонілі Вікторівні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0056 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.17. Лисому Михайлу Васильовичу, площею 0,1850 га з кадастровим номером 
6821587800:02:007:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.18. Калиновському Роману Руслановичу, площею 0,2572 га з кадастровим номером 
6821580800:04:090:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.19. Онісімчук Наталії Миколаївні, площею 0,3565 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0220 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,4580 га з кадастровим номером 
6821584000:01:003:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.20. Маліванчук Ніні Василівні, площею 0,3246 га з кадастровим номером 
6821589200:01:006:0166 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.21. Мендрик Наталії Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.22. Мендрику Анатолію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.23. Терещуку Максиму Володимировичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:027:0070 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.24. Гесь Ганні Іванівні площею  0,4380 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0091 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства; площею 0,2634 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0092 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.25. Адаменко Ользі Василівні, площею 0,2865 га з кадастровим номером 
6821588800:04:094:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.26. Мендрик Мар’яні  Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.27. Мендрик Роксолані Анатоліївні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.28. Рахівській Тетяні Василівні, площею 0,1247 га з кадастровим номером 
6821587400:05:005:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821587400:01:010:0033 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.29. Кириченку Павлу Олексійовичу, площею 1,8000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0055 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.30. Багрій Ользі Павлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0054 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.31. Кириченку Олексію Павловичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:04:030:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.32. Лівіцкій Ірині Вахидівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:02:002:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.33. Сєкушиній Тетяні Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:049:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.34. Войтову Миколі Миколайовичу, площею 0,9500 га з кадастровим номером 
6821585200:02:030:0042 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.35. Павловській Олені Іванівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:040:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.36. Нашілову Івану Петровичу, площею 0,2188 га з кадастровим номером 
6821586000:02:023:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 1,6700 га з кадастровим номером 
6821586000:02:036:0115 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.37. Солоненко Антоніні Петрівні, площею 0,3670 га з кадастровим номером 
6821587800:04:021:0045 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,1015 га з кадастровим номером 
6821587800:01:015:0060 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.38. Солоненко Наталії Миколаївні, площею 0,4483 га з кадастровим номером 
6821587800:04:027:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:01:027:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.39. Кулибі Марині Володимирівні, площею 0,9000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:030:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.40. Мендрику Валентину Станіславовичу, площею 1,8500 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0011 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.41. Мендрик Людмилі Михайлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589800:03:015:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.42. Олійник Ірині Анатоліївні, площею 0,0500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0412 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.43. Кулішу Сергію Михайловичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:017:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.44. Навойтко Олесі Петрівні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 
6821588800:02:001:0096 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.45. Бобик Тетяні Іванівні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:013:0307 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821587800:02:007:0004  із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.46. Ревчуку Богдану Олеговичу, площею 1,2700 га з кадастровим номером 
6821588200:02:019:0002 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.47. Сергієнко Оксані Олександрівні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:034:0168 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.48. Ткач Любові Петрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:034:0167 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.49. Глуздань Дмитру Володимировичу, площею 0,2600 га з кадастровим номером 
6821584800:02:034:0067 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,1812 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1048 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.50. Яворській Галині Олександрівні, площею 0,5500 га з кадастровим номером 
6821589200:06:027:0163 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 1,4500 га з кадастровим номером 
6821589200:06:027:0162 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.51 Куфлей Максиму Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:003:0015 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.52 Бабій Оксані Романівні, площею 1,4500 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0019 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.53 Попик Наталії Василівні, площею 0,2417 га з кадастровим номером 
6821586000:01:009:0011 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:017:0092 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821586000:01:005:0191 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства з метою передачі у власність; 
3.54 Іщук Юлії Василівні,  площею 1,2645 га з кадастровим номером 
6821589200:04:033:0011 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.55 Степанюку Василю Григоровичу, площею 0,0800 га з кадастровим номером 
6821555700:02:001:0003 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.56 Масловській Валентині Петрівні, площею 0,6800 га з кадастровим номером 
6821584000:01:016:0002 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.57. Капустяк Галині Павлівні, площею 0,1800 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1052 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.58. Вознюку Олександру Івановичу, площею 0,4500 га з кадастровим номером 
6821585200:01:019:0080 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.59. Степанюк Тетяні Володимирівні, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:083:0103 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.60. Трусілову Віталію Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:049:0021 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.61. Трусіловій Вікторії Вікторівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:049:0020 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.62. Савін Клавдії Макарівні, площею 1,1400 га з кадастровим номером 
6821586000:02:045:0013 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,1899 га з кадастровим номером 
6821586000:01:001:0106 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.63. Яворському Валерію Юрійовичу, площею 0,4606 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0008 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,2321 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0015 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.64. Фокову Миколі Пилиповичу, площею 0,1833 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0007 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.65. Шістка Віталію Григоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:049:0015 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.66. Татьяніній Надії Петрівні, площею 0,3500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0381 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.67. Чижак Олені Дмитрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:049:0014 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.68. Лукову Олегу Миколайовичу площею 1,1500 га з кадастровим номером 
6821581200:01:020:0010 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.69. Гаврилюку Олегу Володимировичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:048:0002 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.70. Калиновській Раїсі Карлівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821580800:02:008:0053 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва; 
3.71. Давидову Олександру Дмитровичу площею 0,0512 га з кадастровим номером 
6821510100:02:017:0196 із земель сільськогосподарського призначення, для 
індивідуального садівництва; 
3.72. Туз Жанні Олексіївні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0224 із земель з сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва; 
3.73. Васільцову Андрію Анатолійовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0219 із земель з сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва;  
3.74. Щесняк Оксані Михайлівні площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:076:0025 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.75. Антощишеній Валентині Володимирівні, площею 0,9648 га з кадастровим номером 
6821589200:04:029:0001 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.76. Федяніній Антоніні Вікторівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0021 із земель з сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.77.  Федяніну Віктору Веніаміновичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0020 із земель з сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.78.  Маліванчуку Володимиру Леонідовичу, площею 0,8243 га з кадастровим номером 
6821580800:01:008:0001 із земель з сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,8730 га з кадастровим номером 
6821580800:01:008:0002 із земель з сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,1212 га з кадастровим номером 
6821580800:01:008:0003 із земель з сільськогосподарського призначення із для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.79. Корчовому Григорію Арсеновичу, площею 0,3752 га з кадастровим номером 
6821580800:01:002:0097 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; площею 0,5000 га з кадастровим номером 



6821580800:04:035:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.80. Маринюку Олександру Юрійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0024 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.81. Жмурику Василю Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0025 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.82. Бурлак Людмилі Володимирівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0028 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.83. Бурлаку Віктору Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0026 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.84. Александрову Ігорю Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0027 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.85. Худіну Андрію Сергійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0029 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.86. Черняку Сергію Олександровичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0023 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.87. Щабельському Дмитру Цезаровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:002:0021 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.88. Гусак Ганні Дмитрівні площею 0,7800 га з кадастровим номером 
6821588600:02:013:0010 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.89. Мондрому Олександру Васильовичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:013:0009 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.90. Гавришу Андрію Миколайовичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:013:0011 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.91. Середюку Василю Григоровичу площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:013:0014 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
3.92. Войт Галині Вікторівні, площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0029 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.93. Сергієнку Володимиру Петровичу, площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0026 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.94. Бузі Антоніні Миколаївні, площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0030 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.95. Івановій Антоніні Арсентіївні площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0028 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.96. Кожевніковій Ользі Миколаївні, площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0027 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.97. Ткачук Наталії Романівні, площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0025 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.98. Трачу Олегу Вікторовичу, площею 1,8886 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0031 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.99. Трач Наталії Миколаївні, площею 1,8888 га з кадастровим номером 
6821581600:02:016:0024 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.100. Мушинському Юрію Петровичу площею 1,5333 га з кадастровим номером 
6821584000:04:102:0021 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.101. Шерай Лідії Василівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:01:017:0152 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,0791 га з 
кадастровим номером 6821510100:01:017:0153  із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.102. Лисюк Ользі Дмитрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:01:002:0297 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,0233 га з 
кадастровим номером 6821584800:01:002:0294 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; площею 0,0410 га з 
кадастровим номером 6821584800:01:002:0295 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.103 Остапчук Галині Василівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821585200:01:019:0081 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,0705 га з 
кадастровим номером 6821585200:01:019:0083 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; площею 0,4396 га з 
кадастровим номером 6821585200:01:019:0082 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.104. Гесь Олександру Анатолійовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0171 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,0337 га з 
кадастровим номером 6821589800:01:004:0174  із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; площею 0,7048 га з 
кадастровим номером 6821589800:01:006:0009 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.105. Лозінському Сергію Васильовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0170 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,0245 га з 
кадастровим номером 6821589800:01:004:0163 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства площею 0,1997 га з 
кадастровим номером 6821589800:01:005:0033 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.106. Луценко Людмилі Василівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0409 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,4402 га з 



кадастровим номером 6821583600:01:004:0406 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.107. Короткову Володимиру Юрійовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0209 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; площею 0,5500 га з 
кадастровим номером 6821584000:01:013:0013 із земель сільськогосподарського 
призначення, для ведення особистого селянського господарства; площею 0,0778 га з 
кадастровим номером 6821584000:01:002:0196 із земель сільськогосподарського 
призначення, для ведення особистого селянського господарства;  
3.108. Татьніній Надії Петрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0380 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
3.109. Буга Марії Василівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0410 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
3.110. Буга Марії Василівні, площею 0,1100 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0411 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
 
4. передати у постійне користування земельну ділянку: 
4.1. релігійній організації “РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО ХРАМУ С. 
КОПАЧІВКА ДЕРАЖНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ”. площею 0,1893 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1042 по вул. Миру, 93 с. Копачівка Хмельницького району 
Хмельницької області із земель житлової та громадської забудови для будівництва та 
обслуговування громадських та релігійних організацій  
 
5. передати у користування  на умовах оренди земельні  ділянки: 
5.1 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 0,0031 га із кадастровим номером 6821589200:01:006:0160;                                           
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589200:04:057:0005;                                        
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0129;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:006:0063;                                        
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589200:01:006:0161;                                           
площею 1,5819 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0319;                                               
площею 0,2315 га із кадастровим номером 6821555700:02:002:0001;                                        
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821587400:03:001:0062;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587400:03:003:0003;                                            
площею 0,0034 га із кадастровим номером 6821588800:01:012:0029;                                                
площею 0,0009 га із кадастровим номером 6821588800:01:010:0011;                                          
площею 0,0030 га із кадастровим номером 6821589800:01:004:0169;                                                 
площею 0,0600 га із кадастровим номером 6821587000:01:002:0025;                                                



площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:004:0065;                                             
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:02:002:0021;                                             
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821580800:02:007:0016;                                                  
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588600:01:004:0001;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588800:04:074:0008;                                       
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0132;                                             
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589600:01:003:0001;                                                
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821588800:03:001:0022;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587400:05:008:0003;                                      
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0131;                                              
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:02:008:0043;                                                
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:02:014:0056;                                               
площею 0,0031 га із кадастровим номером 6821589600:01:004:0130;                                           
площею 0,1365 га із кадастровим номером 6821587800:01:006:0001;                                            
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821589200:07:002:0059;                                                
площею 0,0030 га із кадастровим номером 6821589200:04:051:0007;                                              
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588800:02:007:0001;                                           
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:006:0062;                                               
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587400:04:034:0002;                                          
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588200:01:004:0066;                                      
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:03:003:0029;                                                                   
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589200:01:002:0122;                                                                   
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821580800:03:011:0307;                                                                   
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821588800:03:006:0158;                                                                  
площею 0,0025 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0766;                                                                   
площею 0,0004 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0765;                                                                  
площею 0,0013 га із кадастровим номером 6821510100:03:012:0343;                                                                  
площею 0,0029 га із кадастровим номером 6821589200:04:057:0005;                                                                  
площею 0,0048 га з кадастровим номером 6821589800:03:015:0005;                                                                   
площею 0,0068 га із кадастровим номером 6821510100:02:006:0005;                                                                  
площею 0,1200 га із кадастровим номером 6821580800:01:002:0094;                                                                                               
площею 0,0027 га із кадастровим номером 6821584000:03:005:0005;                                                                  
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821589800:03:014:0068;                                                                  
площею 0,0028 га із кадастровим номером 6821587800:03:001:0001;                                                                  
площею 0,0007 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0769;                                                                  
площею 0,0005 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0770;                                                                  
площею 0,0003 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0771;                                                                   
площею 0,0005 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0772;                                                                    
площею 0,0003 га із кадастровим номером 6821510100:03:006:0773.                                                                  
. 
6. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою, та передачі у власність: 
6.1. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821584000:04:074:0003 за межами с. Кальня,   
із земель сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського 
господарства, з метою передачі у власність Желіховському Максиму Павловичу у зв’язку  
наявністю на земельній ділянці лісових насаджень, що суперечить ст.ст. 55,56  Земельного 
кодексу України; 
6.2. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821580800:04:048:0002 за межами с. 
Новосілка, із земель сільськогосподарського призначення, для ведення особистого 
селянського господарства, з метою передачі у власність Левандовській Ірині Вікторівні , у 
зв’язку з тим, що межі земельної ділянки співпадають із  лісосмугою, що суперечить ст. 371, 
п.7  Земельного кодексу України; 



6.3. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821580800:05:013:0306 за межами с. 
Новосілка, із земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського призначення, з метою передачі у власність Машталер Аллі Іванівні, 
у зв’язку з тим, що  ділянка знаходиться у прибережній зоні, що суперечить. ст. 59, п. 4, ст. 
60, ст 61  Земельного кодексу України; 
6.4. 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 Петечел Андрію 
Івановичу, 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; 
 
 
7. 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 
 


