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ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ 

 

 
        травня 2021 р.                           Деражня                                       №  
                                                                                   
   Про  надання дозволу на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
            
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», розглянувши клопотання 
громадян, висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада  
  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок: 
1.1. Березюку Ігорю Анатолійовичу орієнтовною площею 0,2880 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.2. Горбатюк Алевтині Пилипівні орієнтовною площею 0,1000 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Шевченка 18 м . Деражня, орієнтовною площею 0,1500 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Шевченка 18 м . Деражня з метою передачі у власність. 
1.3. Коточіговій Тетяні Петрівні орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи, орієнтовною площею 0,3000 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства в с. Явтухи з метою 
передачі у власність. 
1.4. Яворській Тетяні Василівні орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Явтухи з метою передачі у власність. 
1.5. Макарчуку Віталію Едуардовичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Кальня з метою передачі у власність. 



1.6. Кіуту Нугзару Мироновичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Божиківці з метою передачі у власність. 
1.7. Бузі Олегу Миколайовичу орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Подільська 33 с. Пилипи, орієнтовною площею 0,6000 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по с. Пилипи з метою передачі у власність. 
1.8. Казмірчуку Руслану Михайловичу орієнтовною площею 0,1500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Теперівка з метою передачі у власність. 
1.9. Коточігову Владиславу Володимировичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
1.10. Коточіговій Вікторії Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи з метою передачі у власність. 
1.11. Якимчук Людмилі Вікторівні орієнтовною площею 1,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Волоське з метою передачі у власність. 
1.12. Тетяніній Ірині Дмитрівна орієнтовною площею 0,5200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Гатна з метою передачі у власність. 
1.13. Понятовському Сергію Вікторовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Копачівка з метою передачі у власність. 
1.14. Коростовському Миколі Анатолійовичу орієнтовною площею 0,2674 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Явтухи з метою передачі у власність. 
1.15. Коростовському Миколі Анатолійовичу орієнтовною площею 0,2791 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Явтухи з метою передачі у власність. 
1.16. Ладуровій Світлані Олегівні орієнтовною площею 0,1800 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Петровського с. Коржівці з метою передачі у власність. 
1.17. Данилишиній Наталі Володимирівні орієнтовною площею 0,3500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Літки, орієнтовною площею 1.0000 га із земель сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства по с. Літки з метою передачі у 
власність. 
1.18. Віхтюку Ігорю Анатолійовичу орієнтовною площею 0,0596 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по пров. 
Центральний с. Теперівка з метою передачі у власність. 
1.19. Віхтюк Людмилі Анатоліївні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Молодіжна       с. Теперівка з метою передачі у власність. 
1.20. Нечипоруку Олександру Вікторовичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Яблунівка з метою передачі у власність. 
1.21. Сичу Сергію Вадимовичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Загінці з метою передачі у власність. 



1.22. Ковпаку Володимиру Антоновичу орієнтовною площею 0,6700 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Божиківці з метою передачі у власність. 
1.23. Щесняк Любові Василівні орієнтовною площею 0,2795 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Слобідка з метою передачі у власність. 
1.24. Середюку Дем’яну Степановичу орієнтовною площею 0,4500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Галузинці з метою передачі у власність. 
1.25. Ковальчук Марії Василівні орієнтовною площею 0,2500 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Незалежності 4 с. Шелехове, орієнтовною площею 0,6000 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства по с. Шелехове з метою передачі у власність. 
1.26. Мазур Вікторії Леонідівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.27. Павловському Леоніду Олександровичу орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Шарки  з метою передачі у власність. 
1.28. Козюк Клавдії Григорівні орієнтовною площею 0,0030 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Миру м. Деражня 
з метою передачі у власність. 
1.29. Синявському Володимиру Володимировичу орієнтовною площею 0,0035 га із 
земель житлової та громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Барська м. Деражня з метою передачі у власність. 
1.30. Панчішко Олені Сергіївні орієнтовною площею 1,9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Шарки  з метою передачі у власність. 
1.31. Щесняку Тарасу Аркадійовичу орієнтовною площею 0,3000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Шевченка 1/1 с. Слобідка  з метою передачі у власність. 
1.32. Щесняку Тарасу Аркадійовичу орієнтовною площею 0,9000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Шевченка 1/4 с. Слобідка  з метою передачі у власність. 
1.33. Янчіцькій Ганні Францівні орієнтовною площею 0,2129 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Маниківці  з метою передачі у власність. 
1.34. Янчіцькій Ганні Францівні орієнтовною площею 0,3623 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Маниківці  з метою передачі у власність. 
1.35. Блажевській Франі Карлівні орієнтовною площею 0,0500 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
пров. Миру с. Яблунівка, орієнтовною площею 0,1200 га із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства по вул. Центральна с. 
Яблунівка  з метою передачі у власність. 
1.36. ТОВ “ГЕРРОМ ІНВЕСТ-УКРАЇНА” орієнтовною площею 3,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами с. Кальня, вул. Молодіжна 1/1 з метою передачі в оренду. 
1.37. Тимощуку Володимиру Андрійовичу орієнтовною площею 0,4000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
с. Бомкове  з метою передачі у власність. 



1.38. Підлісному Володимиру Івановичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Терешівка с. Шиїнці  з метою передачі у власність. 
1.39. Підлісному Володимиру Івановичу орієнтовною площею 0,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Терешівка с. Шиїнці  з метою передачі у власність. 
1.40. Підлісному Володимиру Івановичу орієнтовною площею 1,1000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Шиїнці  з метою передачі у власність. 
1.41. Саєнко Євгені Григорівні орієнтовною площею 0,6576 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Марківка  з метою передачі у власність. 
1.42. Савчуку Андрію Васильовичу орієнтовною площею 0,6000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Бомкове  з метою передачі у власність. 
1.43. Савіцькій Ніні Борисівні орієнтовною площею 2,0000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за 
межами с. Явтухи  з метою передачі у власність. 
1.44. Щиголь Іванні Леонідівні орієнтовною площею 0,0035 га із земель житлової та 
громадської забудови для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Промислова м . 
Деражня з метою передачі у власність. 
1.45. Чорній Лесі Миколаївні  орієнтовною площею 0,1200 га із земель 
сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва по с. Божиківці з 
метою передачі у власність. 
1.46. ТОВ “КАПІТАЛ ГРУП-2017” орієнтовною площею 1,5000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Подільська 26/1 с. Шпичинці з метою передачі в оренду. 
 
2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки: 
2.1. Сінькевич Марії Анатоліївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Шпичинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
2.2. Горбачовій Олені Анатоліївні орієнтовною площею 1,2000 га за межами с. Шпичинці 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
2.3. Демідовій Людмилі Олександрівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Яблунівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на земельній ділянці з державним актом, яка була передана для ведення 
фермерського господарства. 
2.4. Демідову Андрію Миколайовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Яблунівка із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки вказане на земельній ділянці з державним актом, яка була передана для ведення 
фермерського господарства. 
2.5. Демідовій Дарії Андріївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Яблунівка із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 



земельній ділянці з державним актом, яка була передана для ведення фермерського 
господарства. 
2.6. Крутяк Марії Сергіївні орієнтовною площею 1,3922 га по с. Шелехове із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях, на яку 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для організації громадського пасовища. 
2.7. Киричку Володимиру Андрійовичу орієнтовною площею 2,0000 га по вул. Миру, 223 
м. Деражня із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв’язку з тим, що  ділянка знаходиться на заболочених землях 
та через ділянку проходить струмок, що суперечить ст. 59, п. 4, ст. 60, ст 61  Земельного 
кодексу України. 
2.8. Ломако Кирилу Павловичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельна ділянка з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0016 площею 9,1441га з цільовим призначенням землі запасу на яку 
подані заяви, відсутня в державному земельному кадастрі. 
2.9. Бабченку Василю Івановичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельна ділянка з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0016 площею 9,1441га з цільовим призначенням землі запасу на яку 
подані заяви, відсутня в державному земельному кадастрі. 
2.10. Ломако Павлу Андрійовичу орієнтовною площею 1,1441 га за межами с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельна ділянка з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0016 площею 9,1441га з цільовим призначенням землі запасу на яку 
подані заяви, відсутня в державному земельному кадастрі. 
2.11. Ломако Ірині Павлівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельна ділянка з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0016 площею 9,1441га з цільовим призначенням землі запасу на яку 
подані заяви, відсутня в державному земельному кадастрі. 
2.12. Протас Юрію Євгенійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Галузинці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що земельна ділянка з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0016 площею 9,1441га з цільовим призначенням землі запасу на яку 
подані заяви, відсутня в державному земельному кадастрі. 
2.13. Процькову Олегу Казимировичу орієнтовною площею 1.7806 га за межами с. 
Шелехове із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної 
ділянки знаходиться на землях державної власності. 
2.14. Новогурській Інні Миколаївні орієнтовною площею 0.0030 га по вул. Євгена 
Андріюка м. Деражня із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів у зв`язку з містобудівними нормами, а саме: будівництво 
індивідуального гаража буде перешкоджати під’їзду до інших гаражів. 
2.15. Пекному Михайлу Карловичу орієнтовною площею 1,0000 га за межами с. Яблунівка 
із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
2.16. Мазуру Олегу Леонідовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Божиківі із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 



господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
2.17. Мазур Ользі Миколаївни орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. Божиківці із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на землях державної власності. 
2.18. Михайлову Юрію Сергійовичу орієнтовною площею 2,0000 га по с. Мазники із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на земельній ділянці на яку надано дозвіл на розробку технічної документації 
щодо поділу земельної ділянки. 
2.19. Михайлову Олександру Сергійовичу орієнтовною площею 2,0000 га по с. Мазники із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки 
знаходиться на земельній ділянці на яку надано дозвіл на розробку технічної документації 
щодо поділу земельної ділянки. 
2.20. Косевичу Олександру Юрійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Слобідка Шелехівська із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування 
земельної ділянки вказане на земельній ділянці з державним актом, яка була передана для 
ведення фермерського господарства. 
2.21. Ковбасюку Андрію Віталійовичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Слобідка Шелехівська із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування 
земельної ділянки вказане на земельній ділянці з державним актом, яка була передана для 
ведення фермерського господарства. 
2.22. Підгородецькому Івану Івановичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами с. 
Слобідка Шелехівська із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування 
земельної ділянки вказане на земельній ділянці з державним актом, яка була передана для 
ведення фермерського господарства. 
2.23.  Віхтюку Андрію Ігоровичу в с. Теперівка, вул. Центральна: - орієнтовною площею 
0,2500 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд; - орієнтовною площею 1,2000 га із 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 
господарства у зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на 
землях, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для організації громадського пасовища. 
2.24. Віхтюку Денису Ігоровичу в с. Теперівка, орієнтовною площею 1,2000 га із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у 
зв`язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки вказане на землях, на яку 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для організації громадського пасовища 
 
3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок в межах основної  категорії земель за основним цільовим 
призначенням - землі сільськогосподарського призначення: 
3.1. Розводівському Андрію Вікторовичу площею 1.0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 



3.2. Мацюку Борису Васильовичу площею 1.0438 га з кадастровим номером 
6821584000:04:102:0017 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.3. Вайдичу Мирославу Петровичу площею 1.2269 га з кадастровим номером 
6821582800:02:010:0017 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.4. Коточіговій Тетяні Петрівні площею 1.1168 га з кадастровим номером 
6821589600:01:007:0033 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.5. Бую Андрію Володимировичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0026 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.6. Кримській Наталії Миколаївні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0027 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.7. Хачатряну Володимиру Валентиновичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0028 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність 
3.8. Столярчуку Андрію Євгенійовичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:002:0029 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.9. Гейсуну Олександру Володимировичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0009 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.10. Гейсун Олені Володимирівні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0013 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.11. Гуліватому Руслану Сергійовичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0011 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.12. Морозу Олександру Володимировичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0014 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.13. Адамишеній Олені Василівні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:009:0010 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.14. Біляку Олегу Михайловичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:047:0003 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 



3.15. Ясинському Михайлу Вікторовичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:025:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.16. Бондар Ірині Анатоліївні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:025:0003 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.17. Несвідоміну  Ігорю Петровичу площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:025:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність. 
3.18. Хаїтовій Зої Анатоліївні площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:025:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із 16.00 “Землі запасу”, у землі для ведення особистого селянського 
господарства з метою передачі у власність 
 
4. 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 


