
                                                       
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

чотирнадцята сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 23 липня 2021 року                           Деражня                              № 3 
 

   Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, в тому  

числі із зміною виду використання, 

передача у власність земельних ділянок,  

користування на умовах оренди та  

постійне користування земельних ділянок. 
 

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

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 121, ст. 122, ст. 186 Земельного Кодексу України, 

ст. 22, ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок розроблені ПП «Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП 

Смульський В. А., ПП «Діоріт плюс 1», ПП «Абрис», ФОП Щесняк С.А.,                                                

ФОП Степанкевич Д. Е., ФОП  Вознюк В.А., ФОП Гонгало Ю. В. ТОВ «ГЕОЛАБС», 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. Сироїд Олені Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:05:025:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Тимчуку Олександру Степановичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:05:025:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Божик Таїсі Анатолівні, площею 1,7212 га з кадастровим номером 

6821580800:04:062:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.4. Кибі Анастасії Вадимівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.5. Снігур Олені Олександрівні, площею 0,2600 га з кадастровим номером 

6821580800:03:012:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,6994 га з кадастровим номером 6821580800:03:003:0038 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.6. Стащуку Сергію Михайловичу, площею 0,7893 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.7. Козирському Сергію Ігоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:028:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.8. Криськіву Сергію Вікторовичу, площею 0,8622 га з кадастровим номером 

6821581200:03:013:0024 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.9. Ларіковій Сніжані Русланівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0511 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.10. Локазюку Сергію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:033:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.11. Макогону Юрію Валерійовичу, площею 1,9165 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0510 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.12. Шкейді Ірині Валентинівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0022 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.13. Бую Андрію Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0026 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.14. Капранчук Марії Петрівні, площею 1,8651 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0025 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.15. Капранчук Олександру Валентиновичу, площею 1,8651 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0024 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.16. Кримській Наталії Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0027 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.17. Новосадюку Адольфу Васильовичу, площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:005:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.18. Роєцькому Артему Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:006:0441 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Столярчуку Андрію Євгенійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0029 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.20. Павлікевичу Владиславу Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:031:0065 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.21. Бубелі Тамарі Іванівні, площею 0,6680 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0124 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.22. Тіхомірову Володимиру Юрійовичу, площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0153 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.23. Гнатюку Максиму Ігоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:065:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.24. Мацюку Борису Васильовичу, площею 1,0438 га з кадастровим номером 

6821584000:04:102:0017 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.25. Пневському Валерію Володимировичу, площею 1,4560 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0013 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

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

селянського господарства; 

1.26. Вишнівській Мирославі Михайлівні, площею 0,2222 га з кадастровим номером 

6821584800:01:002:0303 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.27. Чорному Валентину Олексійовичу, площею 0,2482 га з кадастровим номером 

6821584800:01:004:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.28. Мельник Юзефі Степанівні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821587000:02:025:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.29. Мартинюку Василю Євгеновичу, площею 0,3430 га з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0304 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821587800:02:002:0160 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.30. Римбалюку Ігорю Дмитровичу, площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:1209 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.31. Федчику Олегу Миколайовичу, площею 0,2251 га з кадастровим номером 

6821588800:03:006:0178 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.32. Шеліній Олені Володимирівні, площею 0,2700 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.33. Залуцькому Дмитру Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:026:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.34. Пазюку Олексію Едвартовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:020:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.35. Качанюку Олександру Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:038:0047 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.36. Сахнацькій Людмилі Василівні, площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:038:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0064 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



1.37. Прозапас Оксані Павлівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821589600:01:007:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.38. Качанюку Анатолію Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:038:0049 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.39. Ковалю Дмитру Юрійовичу, площею 0,6395 га з кадастровим номером 

6821582800:01:011:0133 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,2400 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0132 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,8290 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0154 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.40. Блонській Лесі Володимирівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.41. Волкотруб Оксані Романівні, площею 0.1200 га з кадастровим номером 

6821587800:01:015:0072 із земель сільськогосподарського призначення для індивідуального 

садівництва, що розташована за адресою с. Новосілка вул. Шевченка з метою передачі у 

приватну власність; 

1.42. Юзьковій Галині Миколаївні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821555700:01:003:0192 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.43. Бдикіну Максиму Михайловичу, площею 0,2189 га з кадастровим номером 

6821588800:01:010:0019 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

1.44. Синявському Володимиру Володимировичу, площею 0,0035 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0402 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.45. Колток Альоні Олександрівні, площею 0,0100 га з кадастровим номером 

6821555700:01:002:0085 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність;  

1.46. Підгородецькій Марії Григорівні - площею 0,5900 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0033 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства;  

-  площею 0,5600 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0015 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

- площею 0,0967 га з кадастровим номером 6821587800:04:007:0008 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,4500 га з кадастровим номером 6821587800:01:008:0055 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821587800:01:009:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 



1.47. Гуменюк Анні Володимирівні - площею 0,3158 га з кадастровим номером 

6821580800:04:085:0028 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  

- площею 0,1842 га з кадастровим номером 6821580800:04:085:0027 із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

- площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0029 із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

1.48. Щерблюку Олександру Дмитровичу - площею 0,1874 га з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0019 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

-   площею 0,7000 га з кадастровим номером 6821587800:04:008:0025 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

- площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821587800:04:010:0194 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

 

 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1. площею 0,5900 га з кадастровим номером 6821587800:04:020:0033 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.2. площею 0,5600 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0015 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.3. площею 0,1874 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0019 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

2.4. площею 0,7000 га з кадастровим номером 6821587800:04:008:0025 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва у землі для ведення особистого селянського 

господарства; 

 

3.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

3.1. Сироїд Олені Олександрівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:05:025:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.2. Тимчуку Олександру Степановичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:05:025:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.3. Божик Таїсі Анатолівні, площею 1,7212 га з кадастровим номером 

6821580800:04:062:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.4. Кибі Анастасії Вадимівні, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.5. Снігур Олені Олександрівні, площею 0,2600 га з кадастровим номером 

6821580800:03:012:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

-  площею 0,6994 га з кадастровим номером 6821580800:03:003:0038 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.6. Стащуку Сергію Михайловичу, площею 0,7893 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0031 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.7. Козирському Сергію Ігоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:028:0046 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.8. Криськіву Сергію Вікторовичу, площею 0,8622 га з кадастровим номером 

6821581200:03:013:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.9. Ларіковій Сніжані Русланівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0511 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.10. Локазюку Сергію Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:033:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.11. Макогону Юрію Валерійовичу, площею 1,9165 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0510 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.12. Шкейді Ірині Валентинівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0022 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.13. Бую Андрію Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.14. Капранчук Марії Петрівні, площею 1,8651 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.15. Капранчук Олександру Валентиновичу, площею 1,8651 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.16. Кримській Наталії Миколаївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0027 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.17. Новосадюку Адольфу Васильовичу, площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:005:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.18. Роєцькому Артему Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:01:006:0441 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.19. Столярчуку Андрію Євгенійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.20. Павлікевичу Владиславу Васильовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:031:0065 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.21. Бубелі Тамарі Іванівні, площею 0,6680 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0124 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.22. Тіхомірову Володимиру Юрійовичу, площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0153 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.23. Гнатюку Максиму Ігоровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:065:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.24. Мацюку Борису Васильовичу, площею 1,0438 га з кадастровим номером 

6821584000:04:102:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.25. Пневському Валерію Володимировичу, площею 1,4560 га з кадастровим номером 

6821584000:04:012:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.26. Вишнівській Мирославі Михайлівні, площею 0,2222 га з кадастровим номером 

6821584800:01:002:0303 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.27. Чорному Валентину Олексійовичу, площею 0,2482 га з кадастровим номером 

6821584800:01:004:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.28. Мельник Юзефі Степанівні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821587000:02:025:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.29. Мартинюку Василю Євгеновичу, площею 0,3430 га з кадастровим номером 

6821587800:05:013:0304 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821587800:02:002:0160 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.30. Римбалюку Ігорю Дмитровичу, площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:1209 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.31. Федчику Олегу Миколайовичу, площею 0,2251 га з кадастровим номером 

6821588800:03:006:0178 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.32. Шеліній Олені Володимирівні, площею 0,2700 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.33. Залуцькому Дмитру Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:026:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.34. Пазюку Олексію Едвартовичу, площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:020:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.35. Качанюку Олександру Анатолійовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:038:0047 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.36. Сахнацькій Людмилі Василівні, площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:038:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

-  площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0064 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

3.37. Прозапас Оксані Павлівні, площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821589600:01:007:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



3.38. Качанюку Анатолію Володимировичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:038:0049 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

3.39. Ковалю Дмитру Юрійовичу, площею 0,6395 га з кадастровим номером 

6821582800:01:011:0133 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

 -  площею 0,2400 га з кадастровим номером 6821582800:01:011:0132 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

-  площею 0,8290 га з кадастровим номером 6821582800:01:009:0154 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

3.40. Блонській Лесі Володимирівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

3.41. Волкотруб Оксані Романівні, площею 0.1200 га з кадастровим номером 

6821587800:01:015:0072 із земель сільськогосподарського призначення для індивідуального 

садівництва, що розташована за адресою с. Новосілка вул. Шевченка з метою передачі у 

приватну власність; 

3.42. Юзьковій Галині Миколаївні, площею 0,1500 га з кадастровим номером 

6821555700:01:003:0192 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

3.43. Бдикіну Максиму Михайловичу, площею 0,2189 га з кадастровим номером 

6821588800:01:010:0019 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 

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

власність; 

3.44. Синявському Володимиру Володимировичу, площею 0,0035 га з кадастровим номером 

6821510100:04:001:0402 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

3.45. Колток Альоні Олександрівні, площею 0,0100 га з кадастровим номером 

6821555700:01:002:0085 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність;  

3.46. Підгородецькій Марії Григорівні - площею 0,5900 га з кадастровим номером 

6821587800:04:020:0033 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства;  

-  площею 0,5600 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0015 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

- площею 0,0967 га з кадастровим номером 6821587800:04:007:0008 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,4500 га з кадастровим номером 6821587800:01:008:0055 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821587800:01:009:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

3.47. Гуменюк Анні Володимирівні - площею 0,3158 га з кадастровим номером 

6821580800:04:085:0028 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  



- площею 0,1842 га з кадастровим номером 6821580800:04:085:0027 із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

- площею 1,0000 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0029 із земель 

сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність;  

3.48. Щерблюку Олександру Дмитровичу - площею 0,1874 га з кадастровим номером 

6821587800:01:007:0019 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

-   площею 0,7000 га з кадастровим номером 6821587800:04:008:0025 в межах основної 

категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

- площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821587800:04:010:0194 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

 

4. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою Галузінській Ользі Леонідівні, площею 

1,9500 га з кадастровим номером 6821588600:01:003:0002 із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, у зв’язку із розташуванням на 

землях загального користування (громадського призначення); 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину СИДОРУК 

та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 
  

                                                                                                                                            

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
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