
                                                           
                                                       УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістнадцята сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

  27  серпня 2021 року                     Деражня                              № 9 
 
   Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок, в тому  
числі із зміною виду використання та  
передача у власність 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. 186 Земельного Кодексу України,  
розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 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. Мандибурі Юрію Васильовичу - площею 0,1400 га з кадастровим номером 
6821510100:01:008:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.2. Трубіцькій Яні Олексіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:056:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.3. Ковпаку Володимиру Антоновичу - площею 0,6611 га з кадастровим номером 
6821580800:01:014:0141 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.4. Якимчук Людмилі Вікторівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:012:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.5. Розводівському Андрію Вікторовичу - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.6. Вибодовській Тетяні Миколаївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:028:0047 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.7. Сироїжко Тамарі Анатоліївні - площею 0,2525 га з кадастровим номером 
6821581200:03:055:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



- площею 0,5100 га з кадастровим номером 6821581200:03:055:0007 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2370 га з кадастровим номером 6821581200:01:021:0002 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.8. Кримінському Платону Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:031:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.9. Повху Василю Івановичу - площею 0,4800 га з кадастровим номером 
6821582000:03:028:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.10. Видай Тетяні Алістратівні - площею 0,4647 га з кадастровим номером 
6821582000:01:017:0130 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.11. Савчук Любові Іванівні - площею 1,6091 га з кадастровим номером 
6821582000:01:014:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.12. Петришиній Олені Францівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:025:0027 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.13. Янковській Майї Петрівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:025:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.14. Янюку Андрію Анатолійовичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:027:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 1,1103 га з кадастровим номером 6821584000:04:098:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,0416 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0260 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.15. Желіховському Максиму Павловичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:074:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.16. Попик Вікторії Вікторівні - площею 0,3164 га з кадастровим номером 
6821584800:01:004:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.17. Сумик Юлії Сергіївні - площею 1,9539 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0007 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.18. Звірок Дарії Володимирівні - площею 1,9538 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.19. Горностай Катерині Віталіївні - площею 1,9538 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 



1.20. Горобець Катерині Анатоліївні - площею 1,9538 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.21. Жураковській Аліні Миколаївні - площею 1,9539 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0006 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.22. Кравцовій Ларисі Вікторівні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 
6821584800:01:004:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821584800:01:004:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.23. Підлісній Галині Григорівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:011:0079 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.24. Кучеруку Михайлу Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:023:0012 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.25. Кучеруку Михайлу Петровичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.26. Яковлєвій Наталії Сергіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:023:0013 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.27. Яковлєву Назару Юрійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:017:0094 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.28. Когуту Володимиру Петровичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0003 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.29. Поперечному Володимиру Михайловичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.30. Романіву Матвію Вікторовичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.31. Саковському Вадиму Олександровичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0006 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.32. Хитруку Ігорю Вікторовичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0007 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 



призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.33. Береговій Інні Олександрівні - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.34. Береговому Андрію Олеговичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0010 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.35. Яворській Антоніні Станіславівні - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0009 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель загального користування, з метою передачі у власність для ведення 
особистого селянського господарства; 
1.36. Когуту Віталію Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:003:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.37. Фоковій Любові Анатоліївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:068:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.38. Добровольському Олександру Віталійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим 
номером 6821587400:04:068:0028 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.39. Бідасюку Миколі Васильовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:074:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.40. Колодій Валентині Михайлівні - площею 0,1100 га з кадастровим номером 
6821587400:05:001:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.41. Вараниці Яні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:018:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.42. Черняк Ганні Устимівні - площею 0,3659 га з кадастровим номером 
6821587800:03:002:0099 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.43. Гончару Євгенію Юрійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:02:037:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.44. Яросі Інні Альвіанівні - площею 1,5000 га з кадастровим номером 
6821588200:02:019:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.45. Огороднік Євдокії Кирилівні - площею 0,5009 га з кадастровим номером 
6821588200:02:003:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 
селянського господарства; 
1.46. Лисаку Віктору Дмитровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:008:0008 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 
1.47. Керечанин Надії Олегівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:002:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.48. Керечанину Ярославу Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:002:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.49. Біньковському Олегу Миколайовичу - площею 0,1100 га з кадастровим номером 
6821588800:01:015:0116 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,0991 га з кадастровим номером 6821588800:01:015:0117 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.50. Гуменчук Оксані Павлівні - площею 0,1482 га з кадастровим номером 
6821588800:03:002:0163 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,2700 га з кадастровим номером 6821588800:03:008:0017 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2700 га з кадастровим номером 6821588800:03:008:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.51. Сироті Вячеславу Володимировичу - площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:059:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821588800:04:059:0059 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0038 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.52. Басістій Наталії Василівні - площею 0,0597 га з кадастровим номером 
6821588800:01:009:0120 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,0978 га з кадастровим номером 6821588800:01:001:0022 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821588800:01:009:0116 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.53. Саковському Владиславу Олександровичу - площею 2,0000 га з кадастровим 
номером 6821589600:02:038:0150 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.54. Гусляковій Пелагеї Никонівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821589600:01:006:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.55. Гавришку Михайлу Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589600:02:038:0050 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.56. Яворській Тетяні Василівні - площею 0,7198 га з кадастровим номером 
6821589600:01:002:0108 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.57. Тимощику Петру Васильовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821589800:01:005:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821589800:01:005:0039 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821589800:01:005:0038 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,1230 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0268 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821589800:01:006:0031 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.58. Перушку Андрію Феліксовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0265 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 
1.59. Горбатюк Алевтині Пилипівні - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0392 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,1072 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0391 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.60. Кожухару Андрію Володимировичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821580800:01:004:0062 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 0,2550 га з кадастровим номером 6821580800:01:004:0060 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.61. Іваховій Лідії Дмитрівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821580800:03:003:0041 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 1,3482 га з кадастровим номером 6821580800:03:003:0040 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.62. Корчовому Володимиру Антоновичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821580800:01:002:0100 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,6661 га з кадастровим номером 6821580800:01:002:0099 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0036 в межах основної 
категорії земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з метою передачі у 
власність для ведення особистого селянського господарства; 
1.63. Чумаку Андрію Сергійовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0121 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 



-  площею 0,3700 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.64. Кравчуку Анатолію Єфремовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:02:030:0007 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
1.65. Мельник Вірі Іванівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:02:004:0186 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 0,1490 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0185 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.66. Пекному Михайлу Едуардовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:06:023:0019 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
-  площею 1,1479 га з кадастровим номером 6821589200:06:023:0018 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.67. Негорую Володимиру Володимировичу - площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0825 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража, з метою передачі у власність; 
1.68. Сунік Галині Іванівні - площею 0,0032 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0022 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража, з метою передачі у власність; 
1.69. Галузінському Сергію Леонідовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:008:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 
передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 
1.70. Бондару Олександру Анатолійовичу - площею 17,1994 га з кадастровим номером 
6821586000:02:030:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 
призначення із земель для сінокосіння і випасання худоби у землі для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва; 
1.71. Жилюк Нілі Володимирівні - площею 0,0301 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0832 в межах основної категорії земель житлової та громадської 
забудови із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, з метою передачі у власність для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі; 
1.72. СТОВ «ім. Шевченка» - площею 2,7913 га з кадастровим номером 
6821584800:02:029:0006 із земель сільськогосподарського призначення для іншого 
сільськогосподарського призначення; 
1.73. СТОВ «ім. Шевченка» - площею 2,0179 га з кадастровим номером 
6821584800:02:029:0005 із земель сільськогосподарського призначення для іншого 
сільськогосподарського призначення; 
 
2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 
2.1. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:008:0005 в межах основної 
категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, у землі для ведення особистого селянського 
господарства; 



2.2. площею 17,1994 га з кадастровим номером 6821586000:02:030:0002 в межах основної 
категорії земель сільськогосподарського призначення із земель для сінокосіння і випасання 
худоби, у землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 
2.3. площею 0,0301 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0832 в межах основної 
категорії земель житлової та громадської забудови із земель для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, у землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 
2.4. площею 2,0000 га з кадастровим номером 6821588600:02:008:0008 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. Мандибурі Юрію Васильовичу - площею 0,1400 га з кадастровим номером 
6821510100:01:008:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.2. Трубіцькій Яні Олексіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:056:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.3. Ковпаку Володимиру Антоновичу - площею 0,6611 га з кадастровим номером 
6821580800:01:014:0141 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.4. Якимчук Людмилі Вікторівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:012:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.5. Розводівському Андрію Вікторовичу - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:013:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.6. Вибодовській Тетяні Миколаївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:028:0047 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.7. Сироїжко Тамарі Анатоліївні - площею 0,2525 га з кадастровим номером 
6821581200:03:055:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,5100 га з кадастровим номером 6821581200:03:055:0007 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,2370 га з кадастровим номером 6821581200:01:021:0002 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.8. Кримінському Платону Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:031:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.9. Повху Василю Івановичу - площею 0,4800 га з кадастровим номером 
6821582000:03:028:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.10. Видай Тетяні Алістратівні - площею 0,4647 га з кадастровим номером 
6821582000:01:017:0130 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.11. Савчук Любові Іванівні - площею 1,6091 га з кадастровим номером 
6821582000:01:014:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.12. Петришиній Олені Францівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:025:0027 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.13. Янковській Майї Петрівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821583600:03:025:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.14. Янюку Андрію Анатолійовичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:027:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 1,1103 га з кадастровим номером 6821584000:04:098:0005 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,0416 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0260 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.15. Желіховському Максиму Павловичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821584000:04:074:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.16. Попик Вікторії Вікторівні - площею 0,3164 га з кадастровим номером 
6821584800:01:004:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.17. Сумик Юлії Сергіївні - площею 1,9539 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.18. Звірок Дарії Володимирівні - площею 1,9538 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.19. Горностай Катерині Віталіївні - площею 1,9538 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.20. Горобець Катерині Анатоліївні - площею 1,9538 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.21. Жураковській Аліні Миколаївні - площею 1,9539 га з кадастровим номером 
6821584800:02:035:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.22. Кравцовій Ларисі Вікторівні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 
6821584800:01:004:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821584800:01:004:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.23. Підлісній Галині Григорівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821585200:02:011:0079 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.24. Кучеруку Михайлу Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:023:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.25. Кучеруку Михайлу Петровичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.26. Яковлєвій Наталії Сергіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:023:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.27. Яковлєву Назару Юрійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:017:0094 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.28. Когуту Володимиру Петровичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.29. Поперечному Володимиру Михайловичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.30. Романіву Матвію Вікторовичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.31. Саковському Вадиму Олександровичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.32. Хитруку Ігорю Вікторовичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.33. Береговій Інні Олександрівні - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.34. Береговому Андрію Олеговичу - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0010 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.35. Яворській Антоніні Станіславівні - площею 1,9045 га з кадастровим номером 
6821586000:01:011:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.36. Когуту Віталію Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821586000:02:003:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.37. Фоковій Любові Анатоліївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:068:0029 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.38. Добровольському Олександру Віталійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим 
номером 6821587400:04:068:0028 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства; 
3.39. Бідасюку Миколі Васильовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587400:04:074:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.40. Колодій Валентині Михайлівні - площею 0,1100 га з кадастровим номером 
6821587400:05:001:0041 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.41. Вараниці Яні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:018:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.42. Черняк Ганні Устимівні - площею 0,3659 га з кадастровим номером 
6821587800:03:002:0099 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.43. Гончару Євгенію Юрійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:02:037:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.44. Яросі Інні Альвіанівні - площею 1,5000 га з кадастровим номером 
6821588200:02:019:0009 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.45. Огороднік Євдокії Кирилівні - площею 0,5009 га з кадастровим номером 
6821588200:02:003:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.46. Лисаку Віктору Дмитровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:008:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.47. Керечанин Надії Олегівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:002:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.48. Керечанину Ярославу Івановичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:002:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.49. Біньковському Олегу Миколайовичу - площею 0,1100 га з кадастровим номером 
6821588800:01:015:0116 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,0991 га з кадастровим номером 6821588800:01:015:0117 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.50. Гуменчук Оксані Павлівні - площею 0,1482 га з кадастровим номером 
6821588800:03:002:0163 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,2700 га з кадастровим номером 6821588800:03:008:0017 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,2700 га з кадастровим номером 6821588800:03:008:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.51. Сироті Вячеславу Володимировичу - площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821588800:04:059:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,4000 га з кадастровим номером 6821588800:04:059:0059 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,3000 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0038 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.52. Басістій Наталії Василівні - площею 0,0597 га з кадастровим номером 
6821588800:01:009:0120 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,0978 га з кадастровим номером 6821588800:01:001:0022 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,2800 га з кадастровим номером 6821588800:01:009:0116 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.53. Саковському Владиславу Олександровичу - площею 2,0000 га з кадастровим 
номером 6821589600:02:038:0150 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства; 
3.54. Гусляковій Пелагеї Никонівні - площею 0,5000 га з кадастровим номером 
6821589600:01:006:0032 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.55. Гавришку Михайлу Петровичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589600:02:038:0050 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



3.56. Яворській Тетяні Василівні - площею 0,7198 га з кадастровим номером 
6821589600:01:002:0108 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
3.57. Тимощику Петру Васильовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821589800:01:005:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,1500 га з кадастровим номером 6821589800:01:005:0039 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821589800:01:005:0038 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,1230 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0268 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2000 га з кадастровим номером 6821589800:01:006:0031 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
3.58. Перушку Андрію Феліксовичу - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0265 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва; 
3.59. Горбатюк Алевтині Пилипівні - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0392 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,1072 га з кадастровим номером 6821510100:03:012:0391 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.60. Кожухару Андрію Володимировичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821580800:01:004:0062 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,2550 га з кадастровим номером 6821580800:01:004:0060 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.61. Іваховій Лідії Дмитрівні, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821580800:03:003:0041 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 1,3482 га з кадастровим номером 6821580800:03:003:0040 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.62. Корчовому Володимиру Антоновичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821580800:01:002:0100 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,6661 га з кадастровим номером 6821580800:01:002:0099 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821580800:04:035:0036 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.63. Чумаку Андрію Сергійовичу, площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0121 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,3700 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0021 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.64. Кравчуку Анатолію Єфремовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:02:030:0007 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



3.65. Мельник Вірі Іванівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:02:004:0186 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 0,1490 га з кадастровим номером 6821589200:02:004:0185 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.66. Пекному Михайлу Едуардовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:06:023:0019 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
-  площею 1,1479 га з кадастровим номером 6821589200:06:023:0018 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
3.67. Негорую Володимиру Володимировичу - площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0825 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража; 
3.68. Сунік Галині Іванівні - площею 0,0032 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0022 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуального гаража; 
3.69. Галузінському Сергію Леонідовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588600:02:008:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
 
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 
 


