
район сільська, селищна рада

1 Бершадський Бирлівська 1 0,12 0520480600
2 Бершадський Джулинська 1 2,00 0520481600
3 Бершадський Джулинська 1 2,00 0520481600

всього по району 3 4,12
1 Вінницький Вороновицька 1 0,10 0520655300
2 Вінницький Лука-Мелешкільська 1 0,12 0520682800
3 Вінницький Лука-Мелешкільська 1 0,09 0520682800
4 Вінницький Лука-Мелешкільська 1 0,09 0520682800
5 Вінницький Лука-Мелешкільська 1 0,09 0520682800
6 Вінницький Лука-Мелешкільська 1 0,12 0520682800
7 Вінницький Лука-Мелешкільська 1 0,09 0520682800

всього по району 7 0,70
1 Гайсинський Митківська 1 1,20 0520884800
2 Гайсинський Носовецька 1 2,00 0520885200
3 Гайсинський Носовецька 1 2,00 0520885200
4 Гайсинський Митківська 1 1,20 0520884800
5 Гайсинський Митківська 1 1,20 0520884800
6 Гайсинський Ярмолинецька 1 1,00 0520887600

всього по району 6 8,60
1 Іллінецький Іллінецька 1 2,00 05212101000
2 Іллінецький Китайгородська 1 2,00 05212832000
3 Іллінецький Дашівська 1 1,00 05212554000
4 Іллінецький Слободищенська 1 2,00 05212868000

всього по району 4 7,00

Кадастровий 
номер (при 
наявності)

Код одиниці адміністративно-територіального 
устрою, номер кадастрової зони, кадастрового 

кварталу (у разі відсутності кадастрового 
номеру)

Інформація про перелік земель сільськогосподарського призначення державної власності,  які можуть бути 
передані у власність громадянам  в 3 кварталі 2017 року на території Вінницької області

№
Назва адміністративно-територіальної одиниці

К-сть 
ділянок

Площа 
земельної 
ділянки, га



1 Козятинський Вернигородська 1 2,00 05214808000
2 Козятинський Махнівська 1 2,00 05214832000
3 Козятинський Самгородоцька 1 1,00 05214868000
4 Козятинський Пляхівська 1 2,00 05214862000
5 Козятинський Пляхівська 1 1,00 05214862000
6 Козятинський Йосипівська 1 2,00 05214826000
7 Козятинський Безіменська 1 2,00 05214802000
8 Козятинський Сокілецька 1 2,00 05214872000

всього по району 8 14,00
1 Крижопільський Вербська 1 2,00 0521980400
2 Крижопільський Вербська 1 2,00 0521980400
3 Крижопільський Кісницька 1 2,00 0521984000
4 Крижопільський Дахталійська 1 1,80 0521981800

всього по району 4 7,80
1 Липовецький Новоприлуцька 1 2,00 0522284000
2 Липовецький Зозівська 1 2,00 0522281400
3 Липовецький Зозівська 1 2,00 0522281400
4 Липовецький Липовецька 1 2,00 0522210100
5 Липовецький Приборівська 1 0,12 0522285200
6 Липовецький Славнянська 1 2,00 0522286400
7 Липовецький Брицька 1 2,00 0522280400
8 Липовецький Приборівська 1 0,12 0522285200
9 Липовецький Приборівська 1 1,50 0522285200

10 Липовецький Приборівська 1 0,12 0522285200
11 Липовецький Приборівська 1 0,12 0522285200

всього по району 11 13,98
1 Літинський Бірківська 1 2,00 0522480800
2 Літинський Микулинецька 1 2,00 0522485400

всього по району 2 4,00
1 Мурованокуриловецький Долинянська 1 2,00 0522882500
2 Мурованокуриловецький Лучинецька 1 2,00 0522883800



3 Мурованокуриловецький Лучинецька 1 2,00 0522883800
всього по району 3 6,00

1 Немирівський Кудлаївська 1 1,63 0523084600
всього по району 1 1,63

1 Оратівський Животівська 1 2,00 0523181300
всього по району 1 2,00

1 Погребищенський Саражинецька 1 2,00 0523485200
2 Погребищенський Бабинецька 1 2,00 0523480800

всього по району 2 4,00
1 Теплицький Костюківська 1 2,00 0523783200
2 Теплицький Костюківська 1 1,49 0523783200
3 Теплицький Соболівська 1 2,00 0523786400
4 Теплицький Соболівська 1 2,00 0523786400

всього по району 4 7,49
1 Тиврівський Строїнецька 1 1,00 0524586500
2 Тиврівський Селищанська 1 1,20 0524585600

всього по району 2 2,20
1 Тростянецький Глибочанська 1 2,00 0524181200
2 Тростянецький Олександрівська 1 1,80 0524180300
3 Тростянецький Олександрівська 1 1,80 0524180300
4 Тростянецький Олександрівська 1 1,80 0524180300
5 Тростянецький Тростянецька 1 2,00 0524155100
6 Тростянецький Ладижинська 1 0,12 0510600000

всього по району 6 9,52
1 Тульчинський Торківська 1 1,60 0524386600
2 Тульчинський Кинашівська 1 1,00 0524382900
3 Тульчинський Білоусівська 1 1,00 0524380400
4 Тульчинський Білоусівська 1 1,00 0524380400
5 Тульчинський Білоусівська 1 1,00 0524380400

всього по району 5 5,60
1 Хмільницький Крижанівська 1 2,00 0524883700



2 Хмільницький Лелітська 1 1,00 0524883700
всього по району 2 3,00

1 Чечельницький Стратіївська 1 2,00 0525085300
2 Чечельницький Любомирська 1 2,00 0525084200

всього по району 2 4,00
1 Шаргородський Михайлівська 1 1,00 0525385300
2 Шаргородський Хоменківська 1 2,00 0525388300
3 Шаргородський Козлівська 1 1,00 0525384200

всього по району 3 4,00
1 Ямпільский Дзигівська 1 2,00 0525682200
2 Ямпільский Великокісницька 1 2,00 0525681300
3 Ямпільский Гальжбіївська 1 2,00 0525681600
4 Ямпільский Великокісницька 1 2,00 0525681300

всього по району 4 8,00
всього по області 80 117,63



  межі насенеих пунктів

  адміністративні межі сільських, селищних, міських рад

  земельні ділянки, які внесено до Державного земельного кадастру

  земельна ділянка (масив), що зареєстрована для надання у 
власність учасникам АТО/площа, га

М 1:17 000

1 0520480600:0
1:002 5,02 Для ведення садівництва 41е

Умовні позначення

Бирлівська сільська рада Бершадського району Вінницької області

Експлікація земель, що зарезервовані для передачі у власність 
учасникам антитерористичної операції

Номер 
земельної 
ділянки 

Кадастрови
й номер 

земельної 

Площа 
земельної 
ділянки 

Цільове призначення
Перелік 
агрогруп 
грунтів (в 

Ruslan
Овал
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Масштаб 1: t() 000
Сmyацiйний план

Швець п.в.

ВИКОПnOВАНВЯ
з черговоГО кадастрового плану ДжулпнськоI clльсыroi ради Берmадського району

Вiнницькоi облаетi земельноi дiлян:кн земель державвоi власноетi сiлъськогосоодарського призначення
земель резервного фонду (рiлля), орiE:IПОВНОЮплощею 2,00 га, (за межами населевого пункту соДжуливка), яка знаходиться в opeндi

ТОВ "Агрофiрма Джулинка" та яку МОЖJIDВО надати ДJIЯ ведення особистого селянсысоro госоодарства гр. СтачyJC Марина Олександрiвна
Дiлянка представлена шифром агрогрупи rpyнтiB 53е

Кадастровой номер земельноi дiляНlClI 0520481600:01:001

'~l~~~:,:~i~~

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал

Ruslan
Прямоугольник
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СИТУ АЦIЙНА СХЕМА

з оновлення планово-картографiчного матерiалу
80роновицько'i селищноi" ради

--../}' ;;..,

9

_ 0301t.':JI,Ifa JliJIЯlн..:а орiСIIТОВIIОЮ IIJIOIIlCIO 0.1 О га. j"\ 1I11X0.1 О га - рiлля. яку оажас Оlрш.lаТll '"р.ФраIlЧУК I.О.(учаСlllfК ЛТО) \' B:laCHICTh для

ВСДСНIIНOCOOIICTOI"OССЛЯIIСI,КОI'О I"ОСllOларства. lIа TCPlfl"Opi'1130POIIOBllItbKO'1 ССЛl1Щlю'l paJll1. "\а ~lсжа;\1I1 нассленого ПУНКТУ.

КОРОЮ. А.Д.

KOBilll,"o О.Г.ССЛIIIIНIIIII 1"0 IOB3

В.О. ШРtaJIl>lIIt"а УllраВ.rIillllЯ ДСРЖI'СОI,адастру

~
-" -<
~ :-..Wгсгорiн "\C~ll'JJI,: "\СШli сi:II,СI,КОГОСПОДЩХI,КОГО IIРlвнаЧСlllfЯ. '\al13C.

~!p:Ьp~la влас IIOCTi: llCP,I<aBH:l.
;'~~;ЩСТРОВС 'н)нування: 052065300:04:002:.
ГPYHТl1: IllфОР~lаltiя 11РОякiсну хараКТСРl1СТl1КУ '"pYHTiB- вi;lСУЛIЯ.

Ruslan
Вставить текст

Ruslan
Прямоугольник



СИТУАЦIЙН А СХЕМА

Викопiювання
з оновлення планово-картографiчного матерiалу

Луко-Мелешкiвськоi сiльськоi ради

Масштаб] : ]О000
'~:9~:9~__ Земельна дiлянка орiЕ:НТОВНОЮrmощею 0,12 га, яку гр. Глухенька Надiя Володимирiвна бажаЕ: отримати у власН1СТЬдля ведення iндивiдуального

9 qщiвництва, на територii' Луко-Мелешкiвсько\ сiльськоi' ради, за межами населеного пункту.= ~атегорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення.
___ ~~Ma власностi: державна.
= ~itboBe призначення: ведення iндивiдуального садiвництва

:iG+acтpoBe зонування: 0520682800:01:003:= :жJiнти: Iнформацiя про якiсну характеристику ГPYHтiB- вiдсутня.
-- '<
- ~'<-- <.о CD
__ ё:::>~'

сл'"-- ~1.начальника управлiння Держгеокадастру у Вiнницькому районi Король А.Д.
- -J [ /Х rP. -: /7-;d' .
---

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



-Викопiювання iз оновлення планово-картографiчного матерiалу~ _', Ситуацiйний план сiльсько'j ради

- Миткiвсько'j сiльради Гайсинського району Вiнницько'i областi

Червонюк св.Заявник

YMOBHiпозначення:

земельна дiлянка орiентовною площею 1,2000 га iз земель державно'j
власностi сiльськогосподарського призначення (землi запасу) на територi"i

9=== -с Миткiвсько'i сiльсько"l ради, яка розташована за межами с. Миткiв та_.
- g:: можливо надати у власнiсть для ведення особистого селянського господарства
- ~ ~p. Червонюку Сергiю Вiкторовичу
~ОФ

- ~ J3ид yri.Ab: сiльськогос~ода~ськi уг!~я {рiлляl _
_-..1 :iJ,aTa ПIДГОТОВКИВИКОПlювання !.L (JYI. d:Ш7- р. ,

-tD~ . r . О Р
_ ~tУМIЖНИКИ: 11.0 - Jet.U~f r-'с..fINQ8Н'D1 b<tt?C#~CY I
- ~ ~ f)1l - Jечt.-.t11Y I:-CUVн.q..tr6Н D 1 0''<t1t'J Q..Чt) ~
-- О",Ф~ .-~ .
;:::::;;;;;;; ~~ .
=-os;
-_ -" о
;;:;;;:::; -.,J g'= ~~ ~.

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання iз оновлення планово - картографiчного матерiалу
НосовецькоУ сiльсько"i ради Гайсинського району Вiнницько"i областi. Ситуацiйний план сiльсько"i ради

~ Лiвандовська в.о.

~ Лазарчук 0.0.

'.,

Яценко о.Д.

Ситарчук ал.

Григораш Л.А.

"..".',"

\
\

_О •• "1

! l.: ".
'.

"'\~:.'@""""

,
, .

•.. ..

8~:ШI'~
g

=== ~-,
- ею= --J-- c..v ~
- ~ WMOBHi позначення:
---]>Е
- ~ ~ земельна дiлянка орiЕНТОВНОЮплощею 2,0 га iз земель державно'i власностi
iiiiiiiiii8iiiiiш,Lкогосподарського призначення (землi резервного фонду) на територГi

~авецько'i сiльсько'i ради, яка розташована за межами с. Косанове та
=0)00 .~~иво надати у влаСНIСТЬдля ведення особистого селянського господарства

<:лS
;;;;;;;;;;;;ofP9 iценку Олександру Дмитровичу
-- с> ,",'
_~riAb: сiльськогосподарськi угiдця (рiлля)
~и~ вказана земельна дiлянка перебуваЕ в користуваннi ФГ «Олiм-Агро-Плюс» згiдно 3авiдувач сектору землеустрою

о,оговору оренди землi зареЕстрованого за NQ05208852001440 BiA 20.06.2011 р. до 10.02.2019 р.
Дата пiдготовки викопiювання .10.2016 р. 3амовник:

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання iз оновлення планово-
картографiчного матерiалу НосовеЦЬКОl
сiЛЬСЬКОlради Гайсинського району
ВiННИЦЬКОlобластi

YMOBHiпозначення: - мiсце розташування земельнО1 ДIЛянки
Земельна дiлянка iз земель державно! власностi
сiльськогосподарського призначення землi резервного фонду (рiлля),
яка знаходиться за межами с. Косанове Носовецько! сiльсько! ради
орi€нтовною площею 2,0 га, яку можливо надати у власнiсть
гр. Томасевичу Сергiю Володимировичу для ведення особистого
селянського господарства. Земельна дiлянка перебува€ в КОРИСТУВaIшi
ФГ «Олiмп-Агро-Плюс}) згiдно договору оренди землi заре€строваного
за NQ05208852001440 вiд 20.06.2011 р. до 10.02.2019 р.
Сумiжники: А-Б Носовецька сiльська рада (дорога)

В-Г Сандик Микола Феодосiйович

Ситуацiйний план
сiЛЬСЬКОlради

Замовник:

. Ющенко

С.В. Томасевич

-

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



I3I1КОlliЮВ:lIIIIН iз CXCi\IlI.ОIIOВJlСIIШ[ IIJШIIОВО-ЮlртографiЧIlОГО i\I:lтсрiал)'

ЯРi\[ОJIIIIIСЦI.I,о"i сiJII,с(,[(оЪ;'.раДII Г:1IIСIIIIСI,Ю)ГО paiioll)' IЗi11IIIщыш"i областi.

Ситуацiйний план
. ..

СlЛьськО1 ради

3а'iчснко 0.l3

Литвешок О.А

\Bc1~.,

~~ Цвiгун В.с.

~

3амовник

Сiльськ
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/.. Г~ .- ~/, \ "'':;, г "<~.,,<;-: ~.
...... '", /':1" \ ' ',,',.-, . \С'.... --/ \''",о ,/ /' \" ....1•• '.' р.','. // ..),:: ..•. // \ "\\ ._..•....... ,\~~/(;/
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. \ '1") \ \ ,\ ~г() . .:~\

И::9~:О~
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-=

c.v
Iсосо

-~:<
~--1::J

- ~i-'МОвнi позначення:
~~- ~ t==J земельна дiлянка орiпповною площею ] ,00 га iз земет, запасу
~~льськогосподарського призначення на територi"i Ярмолинецько'i сiльсько'i
"ьrfIДИ, яка розташована за г.'lсжами С.Басаличiвка та пропонусмо надати у
СЛ"--.: ~1~.IaCHiCT!>для ведсння особистого селянського гослодарства
~",
~ tр.За'iчснко Олександру Васильовичу- ...•

-- 13ил угiJ\I,: сiЛl,ськогосподарсы(i угiддя (рiлля)
Дал! пiДГОТОВJ(ИвикопiюваllJI51 10.03.2017 р.

Ruslan
Прямоугольник



8икопiювання
iз чергового K~1ДaCTpOBOГOплану Дашiвсы~о"i селшцно"i ради IллiНСЦI>КОГОрайону Вiнницько"i облзстi

(надане гр. CMeTaНlOKY CeprilO Володимировичу, учаснику АТО)

Yll10811i познаЧСIIНЯ: Масштаб 1:10000I земелыш дiлянка орiснтовною плошею 1,00 га (.N22) iз земель запасу Дашiвсько"i сеЛl1шно'j ради, розташоваНI1Х за межами смт Дашiв.
--- I(адастрове зонуваllНЯ: чаСТl1на земельно'i дiлянки площеlО 19,9655 га 3 кадастровим номером 0521255400:02:000:0328.

.,-
.~ ---с::: r--- iiiiiiiiiiiiii~т-=.
.s:O-.~~---
~L()~~=mr--~,.. .•.... --,.. --
~.g ::::::=:

Б

14:12:1

I

СВ.С~lетанюк

Категорiя земель: землi сiЛЬСЬКОГОСПОДЩ~СЬКО!,,~.@чення (землi запасу).
Цiльове ПРl1Значення: планусться у »(~1;1-е-~л~J»&дt(}ilЦI О.СОБI1СТОГсе янського господарства (зi змillОЮ

виду угiдь lIa рiллю), . fd.{..,.\>-"()~J'tqС' :~~,

АГРОВllробl.fllча група ~PYH:IB: 4?(~e~9~f}t!?ru.~4j'i 'Гf.~~рад at rp~IПII та чорноземи опiдзоленi i
~eгpaДOBalll ~лабозм IПI суп~ шatН~, e5'Qe (Te~~- '. Х~i~~.1!е.I~Ч ре р оваНI ГРУНТI1та чорноземи опiдзоленi
l реградоваll' середliЬОЗМИТI сеРб,ц._ньо~глин \'\ \ ~'I!l

\\~. \~~,j f')
ДашiВСI,КIIII ССЛIIЩН'~\Й'~.ГО 08 . ~ о..{;,' "'/ св. ТiTapclIKo

"рУ''' ~ 20И; ,..:,.&";/_ ----- \;; .I,(} ~<i ,,~)"::.7' s ецрпо'! \)
'~~/

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання
iз чергового кадастрового плану Iллiнецько"i MicbKo"iради Iллiнецького району Вiнницько"i областi

(до об'Е:днання територiальних громад - територiя Яку6iвсько'i сiльсько'i ради)
надане гр. ВОЕ:водiВiталiю Анатолiйовичу, учаснику АТО

-!

,/
.-----...... / . \----~--- \

: < \ \

'\ \
' ;

~ ...~~""'-/

"
В.А.Воевода

258 108.4091 265

266

267

275

276

I
2,0

2 185 193
194

2,0

@ 186
195

39,1595 187

155
196

171 @ 188
~

197
156

172 189
61.4355198

173
199

190
€Z: :0

-

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



л.П.КоваЛСIIКО

/

,. )"--
! '~"

-~A. I\,

СЛОБОЮ""'~
J(~" 2

п.В. П IIСЫ\1С" 1111Й

дiЛЯlJка як громаДСI,ке пасовище не

illCllhKOI\1Y раЙОlli

025.1

8икопiювання
iз '1сргового кадастрового плану СлоБОДИЩС(lсько"i сiЛI>сько"i ради IллillСЦЬКОГО району 8iнницько", областi

(надане гр. Попику Руслану Вiталiйовичу, учаснику бойових дiй)
609

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



.~rcr-~ , \-,,-.r .-~_.(I •• со.. .,. f

",

га. калаСТj10ВI111 lIомер: 0521283200:0 I:000:0642) iз земеЛl.

r.M.CaBcllh:O

I.Р.ПаВJ1IОК

11

20

10

19

9

18

8

17

7

Масштаб 1:10000

16

o
58,45

6

15

5

14

43

Викопiювання
iз '.ергового кадастрового плану Китайгородсько'" сiльсько'" ради Iллiнецького району Вiнницько"i областi

надане Павлюк Iro ю Р сланович , часнику АТО)

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



Ситуацiйний план сiЛЬСЬКОIради -iiiiiiiiiiiiii

---

YMOBHiпозначення:

Репало 1.М.

5.591/0.621/6.17 BIД 22 032017т

~ 'п 111111111111111111111111111111 1111111111111\ l'

-:--.

-" -.-~-=--

~1polllV1l НJПJГII'I ПеШI1 IJ

- земельна дiлянка орiентовною площею, 1,00 га, iз земель запасу СаМГОРОДОЦЬКОI<;iЛЬСЬКОIради, яка розташована за межею Jiаселеного
пункту с. Самгородок.

Категорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення, сiльськогосподарськi угiддя (рiлля).
Цiльове призначення: 01.03. для ведення особистого селянського господарства.
Форма власностi: державна.
Кадастрове зонування : 0521486800:06:002:0010.
rрунтн: шифр агровиробни~~i~ н iB не визначався.

~

~ji.'I"1 С/Л, '1

Погоджено: '(~" ,,-1-- . Qo<s "7,"'1

Сiльський голова I '~I'Q. '" " . <;) ернипко М. В.
I'-roт \) 0\

Бондарук Валентин 1BaH~'~ ч "о ~'I~J
\\ ф t\. l> С; ~
\\0 О O~\?> ~.; М
~(,y~. (jД?J?.o .4 ,c-/i'
""~,~/~o с;:":,,'
~'~Ol_ "" -c<;.;/~p

-"':~Iti \".)../;-'
~ (/ ~i'1)1<\~\\ ij

~~~

.'

Ruslan
Прямоугольник



YMOBHiпозначення.

- земельна дiлянка орiентовною площею 2,00 га, 'iз земель сiльськогосподарського признач'ення MaXHiBciJKO'iсiльськоi' ради, яка розташована
за межею населеного ПУНКТУс. Маркiвцi.

9 (D Категорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення сiльськогосподарськi угiддя (сiножатi).
~ Цiльове призначенн;!: О1.03. для ведення особистого селянського господарства.
N ,.=~;;;Форма влаСНОСТI.д~ржаВJ:lа. /'

_ ~jКадастрове зонуванн~~: 0521'48;3200:06.003:0193.
, '" .}-

~ ~ ~Грунти: шифр аГРОГРУПIIrpYH iI3не I3изначався.
- :6' ~Погоджено: . (1 }/.\
- ~ iСiльський гол'ов<l-\ С ~ КузьмiНСhКИЙ П. В. Репало 1. М.

mE /-~~=~~'Гp. ВОI3НЯIIКОВоло
- -.,J g' T~ ) '1--,- ~

Ruslan
Прямоугольник



Ситуацii1ний план сiльсько'j ради

YMOBHiпозначення:

Репало 1. М.

.• 1_ 1 у .•.. ,~Ii1tН:--W ).;1 '1'0',' ••..• HI

\

(;0210 .ь;и 0- 1 BI;} " 2. [У) L ( 17

n ;llli 11' 1111111 :1111 1/1 11 :Ii 1I1111111 \\

, )

11 "
'.':' I

Погоджено: ,,' (
В. о. начальника управлiнняРоманюк О. П.

_ земельна дiлянка 9рiентовною площею 1,00 га, iз земель заn,асу Пляхiвсько'j сiЛЬСЬКОlради, яка розтащована за межею населеного пункту

с. Пляхова.
Категорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення сiльськогосподарськi угiддя (рiлля).

~ Цiльове прюначення: 01.03. для ведення особистого селянського господарства.
~ ~ Форма власностi: державна.
~~KaдaCTpOBe зонування: 0521486200:02:005:0053.
<.Лi!!ir б -~ ~ рунти: шифр агровиро ничих груп rpYHTlВ не визначався.

Е-!
-"-::; Погоджено:
Оф

~ ~'Сiльськиi1 голова
- .1=
~~;~ i. Гр. Горобець Михайло Iванович

111

iiiiiiiiiiiiiii

-iiiiiiiiiiiiiii

Ruslan
Прямоугольник



Ситуацiйний план сiльсько'j ради

:',,: '::.':::::

....... .....

п ),,~Г , . < д r 'У 'ЭС V ~<X ЯТ "., ~OMY

J I 2033/0 "J()03/6 I (; BI[ 1'1 О 01(::

1111111I 111111\1 11111\ 11 11111111111'1t 1 l' n TOI,

Репал() 1. М.

- земельна дiлянка площею 2,00 га, iз земель запасу Сокiлецько) сiльсько'j ради, яка розташована за межею населеного пункту с. Сокiлець.
Категорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення сiльськогосподарськi угiддя (полiпшенi пасовища).

Цiльове призначення: 01.03. для ведення особистого селянського господарства.
Форма власностi: державна.
Кадастрове зонування : 053.J~~~~~:001: . . .
rрунти: 50д - чорнозеМI~/~~Ч:{;'ОЛ~Ю~~~~ бореградоваНl сеР~ДНЬОЗМИТIсередньо суглинков!

133д - ЧОРНО~~~~91:х~~rnf ~~.,~\реДНЬОСУГЛИ~КОВIrрунти
208д - деЛЮВlаЛ,?НО-6r'~Щ!tf~се еig\~ОСУГЛИН!50ВIrрунти.

; . : I \ :~I~~''''bl Ф-< //'1"
-! I I':..H,(.J!' =.~ ';!

. ':. ;; \ '~ ." f,~ .!! ;;;0\ г '1~ I
••• :; - \ .~~~ ••..;;.... .:t" -'J У

Погоджено: \' .. -:(..\ ,<,,,,,"~:':SL,.OH"" ./!~ 1<1/ /
'; ..:.'\. 'Од,.о с.."о ..........-:::;;- /

В. о. начальника упраВЛI:~,~Я~:~~~~.::::'~?--~.-.:',i'/J"1JI1-.8•
'~""'" ',/,: ~'.J:J'- :: ••• :'1 ~.:), ~ А. ~~:...:~~(~;~,o"\~-p

Гр. Лагодюк Михайло СерГlЙОВЙЧ"-~

1:I:J1Ii1

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання iз фрагменту ПублiЧНОl кадастрово"j карти територi"j
ВерНИГОрОДОЦЬКОIсiльсько"j ради Козятинського району Вiнницько"j областi

Ситуацiйний план сiльсько"i ради

Гр Семенюк Ярослав ЮрiЙ~вич

Ruslan
Прямоугольник



Ситуацiйний план сiльськоi" ради iiiiiiii

iiiiiiii

YMOBHiпозначення'

11,

[ ,

..
Репало 1. М .

i r.,

Гр. Лога Сергiй Олександро

Ruslan
Прямоугольник



6

110901

Репало Т. М.

СlIтуацiЙНl1I1 план сiльсько'i ради

Погоджено
Заступник начаЛЬНlIкаСВJll!арчук В. В

- з~м~льна дiлянка орiентовною площеlO 2,00 ГЦ, iз земель запасу Йосипiвськоi сiльсько'i р,ади, яка розташована за межею населеногр пункту
с. Иосипiвка

Категорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення сiльськогосподарськi угiддя (паСОВl1ща);
Цiльове призначеlШЯ' 01 03 для ведення особистого селянського господарства.
Форма власностi. державна
Кадастрове зонування 0521482600 03 '003 :0267

N.

Грунт!!. ШlIфР агровироБНIIЧlIХ груп rpYHTiB не визначався.,"'"1- :9 ~
I , ~

ГIогоджено I ~ ~'

СiЛl,СЬКИЙголова::> ~:~ 1
I'p. ПРОЦIOК Олег ВОЛОДlIМИРОВИЧ

YMOBHiпозначення•:... ::.:.:.....
о', ••

• ':' •••••• о"

I

1. -.

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання iз фрагменту Публiчно! кадастровоi' карти територi'j
Безiменсько! сiЛЬСЬКОlради Козятинського району Вiнницько'j областi

Ситуацi йний план сiЛЬСЬКОlради -
--iiiiiiii

БезiмеНСЬКОl сiЛЬСЬКОlради, яка розташована

4. Гайда В. г.-2,ОО га

'. Репало 1. М.

1\' \1) IJЖ t I k,,>IIJ\/'~ 111 ! \ 11Ю 0lн!:

~ltfV1!" V У,.,"тlI4ч,"'1 ,'(,)fI'!\' (Y1HI)HI

О 2 \1 '/3-25/107- п PIД 1131\;) 20"17

1\\\1\ IIIIIIJIJII\ \1\!_\'1\~~_~~ШуjJJL-~~i-~~~~~_~~~~,"i ~-Cr-~~-~-~~~~~--~~-':~>_:-
- :; - .- 5': := =::0.':- вСЕ'=" .:. 5 #;jp.;j:''':'=i ..#.4 s .• j"йл* = 4''';''нiНiЙtlt 5'а w,#, ..•-i:i:Ы&е&F;+;;'';;J1I.

Гр. Гайда ВОЛОДI1МИРГригоров

_ ...• - --~.~_& _. -_ ••. , ••.•
__ -= ~ -.,;....~ ..;...; - -~ ;.;.,=.,::;::'=iгi-i: i-a--~ri' ii- ii

•

--

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



'.•I

..-. ~

1':-] Земельна дiляниа iз земель
'..•••••••••' державноi' власностi (землi резерву _
рiлля), за межами населеного ПУНКТУс.
Вербка, орiентовною Площею 2,00 га, яку
можливо надати гр. Рябому Сергiю
Iвановичу для ведення особистого
селянського господарства. Учасник АТО.

С.I.Рябий

С.О.l{ракiвський
В.П.Насадюк

j
J3 "'.

.L.L.J.I.-М..I.'.1. -~Л~lVIА

земел~ноi дiлянки iз збiрного н:адастрового плану Вербсьн:оi с-р.
Крижопiльсы(ого району.
Код I{ОАТУУ - 0521980400
зона - 06; I(вартал - 003
Сuтуацiйний план

Заявник
ВИК.Костюк 0.2 1887.

, ,

,

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал

Ruslan
Прямоугольник



I

"

~)
1"

Заявник

Г""'f? •••~•••..*'1<''''••.•_..'.' .•''''.'' ''''i''''''''''~''''''''''--''''''''.'''''''-
_.-.. ~'--"'_.-v..~.'t';':' ДJ",., ~'~_ •.•.•'...-'" """"'_~~~,-~...y-:;~;:~,.;x:~:y~Oh"~.,-:-:

.п

LJI Земельна дiлянка iз земель
держаВНОlвласностi ( рiлля), за

межами населеного пункту с. Дахталiя,
орi€нтовною площею l,80га, яку можливо
надати гр. Юревичу Iгору Дмитровичу
для ведення особистого селянського
господарств.

С.О.Кракiвський

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



С.О.Кракiвський

D Вiльна земельна дiлянка за межами
населеного пункту с. Кiсниця,

орiентовною площею 2,ООга,за межами
населеного пункту, яка надаеться гр.
Данил о Максим Павлович для ведення
особистого селянського господарства iз
земель запасу (рiлля).Категорiя земель:
землi сiльськогосподарського

~.:::-
ж< ~'._"".
_А •• ""..-""" •••••• .., •• "' •••

1:.1:;:::':"" •.•_

IIРОЕКТ
1t;.1\'.tl~i~:t;r:J"IX 'JXr.!!' l/1'ill ~~Кi•.•тГ.:ЗJj~ а!>СмаА(ll1i

К;З~.t\~k1~,J.йr!I р:э:~спуEiJ.;!i~IiI,O:f;J oo::t,i,

.'
"

,
••. ,~t><~_~ __,-_...•...._-,-
, •••• 1,,:,>OW<_"""" __Z~'--~-'-)'-""""""',---,."'t.o_ •.•.~,~

Сiльський голова
Власиик

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



ВИКОПIЮВАННЯ
з плану iснуючого використання земель Приборiвсько! сiльськоi' ради

Липовецького району Вiнницько! областi,

23.2

YMOBHiпозначення

11

11

11 11

21
0,12

Opi€НTOBHaплоща:

Угiддя:

Код КОАТУУ

Грунти

Погоджено:

0.182
Cмiu.mКвтeDI'НЗ O~внa

земельна дiлянка державно! власностi (землi запасу)
СlЛьськогосподарського призначення не надана у
власнiсть або користування. Пропонусться до передачi у

. .. .власНlСТЬдля ведення IНдивщуального саДlВництва
учаснику АТО Вербовенко М.В.

О,12га

пасовище

0522285200:04:000:

О. Степанюк
fY Держгеокадастру у Вiнницькiй областi

8-8757/0/5-17 вiд 16,05.2017

m 1111111 I 111mm fmfrrrtf /11111/111111111

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВИКОПIЮВАННЯ
з плану iснуючого використання земель ПриборiВСЬКОIсiЛЬСЬКОIради

Липовецького району Вiнницькоi' областi.

YMOBHiпозначення

\
\
\
\

36.7286

1.4

1
1,5

Opi€HTOBHa площа:

Угiддя:

Код КОАТУУ

Грунти

0.182
CмiШIФ Кате[ИiЭ OпeRA!НдPiвнa

земельна дiлянка державноi' власностi (землi запасу)
СIЛьськогосподарського призначення не надана у
власнiсть або користування. Пропонусться до передачi у
власнiсть для ведення особистого селянського господарства
учаснику АТО Крещенецький с.в.

1,5000 га

РIЛля

0522228500:04:000:

41д - чорноземи опiдзоленi i сла ореградованi та темно-с!р!
. .

сильнореградоваю середньо суг инков! грунти.

О. Степаюок

Ruslan
Прямоугольник



ВИКОПIЮВАННЯ
з чергово'i кадастрово'; карти Брицько'i сiльсько'i ради

Липовецького району Вiнницько'i областi.
oJ-J.U. ~U 1

'\~~

:'J
YMOBHiпозначення:

2-
2,0

0Pl€HTOBHa площа

уг\Ддя

Код КОАТУУ

Грунти

Брицький сiльський гол

0.182
Ма:;nИЧ Олег АнатОП;ЙО8ИЧ

земельна дiлянка державно! власностi (землi запасу)
сiльськогосподарського призначення не надана у власнiсть та
користування. Пропонупься для ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО гр. Заболотному B.r.

2,0 га;

C1НOКlC

0522280400:03:000:

55д - чорноземи глибокi малогумуснi та чорноземи
сильнореградованi слабозмитi середньосуглинковi.
56д - чорноземи типовi i чорноземи сильнореградованi

. .сереДНЬОЗМИТlсереДНЬОСУГЛИНКОВl.

О.Степанюк

М.Пищик

I"У Держrе!)r.1.\ДОСТI~{'{ВIЖ\Щl-.ri'ii ,)fi!1~ri

3-1001110/5-17 в;д 30.05.2017

~ сп 111 .111111111111111111111111 1111/; 11111/&111

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВИКОПIЮВАННЯ
з плану iснуючого використання земель Новоприлуцько'i сiльсько'i ради

Липовецького району Вiнницько'i обласгi.

36.7541

344-345

9.2

7.5

17.9

21 22

-Q",.
•••• J. J. •••••

. • ••• 20' •- -""' .•. , ... . .•.
- ~ •• .1 + ..•..•.•.

---:.

342

340

341

343

347

346

348

349

22,7763

7
48.6

YMOBHiпозначення:

17
2,0

земельна дiлянка державно! власностi (резервний фонд)
Сlльськогосподарського призначення надана в оренду
ТОВ «Прилуцьке». Пропонуються для ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО гр. Троценко В.О.
Викопiювання на дану земельну дiлянку ранiше надавались.

0PI€HTOBHaплоща 2,0 га;

упддя РlЛля

Код КОАТУУ 0522284000 :03:000:

Грунти

0.182
СмiШIЮКатеDЖЗ Олefl::8нooiвна

Р.Цикало
ГУ Держгеокадастру у Вiнницькiй областi

Т-9004/О/5-17 вiд 18.05.2017

~ сп 111111111111111111111111111 111 1111111111111111

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВИКОПIЮВАННЯ
з плану iснуючого використання земель Липовецько"i MicbKo"iради

Липовецького району Вiнницько"i областi.

о

З45

YMOBHiпозначення:

ОРlентовна площа

упддя

Код КОАТУУ

Грунти

Погоджено:

Липовецький мiський голова

11.9

- земельна дiлянка державноУ власностi (землi запасу). .СlЛьськогосподарського призначення не надана у власНlСТЬта
користування. Пропонуються для ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО Онiщуку В.В.
Викопiювання на дану земельну дiлянку ранiше не надавались.

2,0 га;

пасовище

052221 О100 :03 :000:

К.Смiшко

М. Грушко

ГУ Держгеокадаетру у Вiнницькiй облает;

0-891410/5-17 вiд 17.05.2017

; m 111111111111111111111111111111 1111111111111111

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВИКОП/ЮВАННЯ
3 черГОВо"l iндексно-кадастрово"( карти Славнянсько", сiльсько., ради

Липовецького району Вiнницько", областi.
4.4000 '\ .

YMOBHiпозначення:

4
2,0

0PI€HTOBHaплоща

упддя

Код КОАТУУ

Грунти

- земельна дiлянка державноi" власностi (землi запасу). .СIЛьськогосподарського призначення не надана у власНlСТЬ
або користування. Пропонуються для ведення особистого
селянського господарства учаснику А ТО гр. Хавруцькому Б.В.
Викопiювання на дану земельну дiлянку ранiше не
надавались

2,0 га;

пасовище

0522286400:04:000:

Погоджено:
В.О.начальника вiддiлу Держг
у Липовецькому районi ~#

~
tl

Славнянський сiльський г ..Q

к.Смiшко

М.Фальштинський

ГУ Держrеокадастру у Вiнницькiй областi

<D Х-8З05/О/5-17 вiд 12.05.2017

~ m 1111111/111111111 111111111111' 1111111111111111

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВИКОПIЮВАННЯ
з публiчно"i кадастрово"!"карти 30зiвсько"i сiльсько"iради

Липовецького район Вiнницько"i областi.

YMOBHiпозначення:

1
2,0

Opi€HTOBHa площа

Угiддя

Код КОАТУУ

Грунти

- земельна дiлянка державноi власностi (землi запасу)
сiльськогосподарського призначення не надана у власнiсть
або користування. Пропонуються для ведення особистого
селянського господарства учаснику АТО гр. Олiйнику А.В.
Викопiювання на дану земельну дiлянку ранiше не надавалось.

2,0 га;

ршля

0522281400:03:000:

41д - чорноземи опiдзоленi i слабореградованi та temho-сlРl
сильнореградованiсередньосуглинковiгрунти.

Погоджено:

В.О.начальника у Липовец

Зозiвський сiльський голова

f1' дерJICгео руу Вiнницыiй об
•• iJКрвйоние V\1PВВПUIИЯV Кзпииiоо,хОМ'{ тв Лиnoвецькoмv р.,ЙOJ.!8X

0-125/0-0.182-210/154-17 BiA 10.05.2017

~uao~areдJ~2 Cnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

О. Степанюк

О.Мельничук

ГУ Держreoкадастру у Вiнницыой областi
0-876510/5-17 вiд 16.05.2017

~

~ 00 11111111 111111111111111 111" 11 11 11111111111111

Ruslan
Прямоугольник



=
iiiiiiiiiiiiiii

.~ -
6Г'--
от- =
~;;:О ---
~N~~ .
",L()
~o=
iDc.-.i=>-..- ->- ---"-1::(---
~'ш -
~r-~
g"- ==
ЭЁ..п =="----"0 ---<=t __ -
>."1 =Loo--
"<:t=
00-~-

Б

11:35:37

~\ .~'\ \
. .-:-.? ,- .- земельна-дшянка, яка може оути надана у власНlСТЬ

для ведення особистого селянського господарства.
Вик:Бондар 0.1\'1. ]9.09.20]6 року

~I

~
",1\ I'fl'~.1'/. ,---'~ ~~,.~JJitll-j ~ ("

,~, .~," . - " . Q
~, 1\1" - {/t;,

2. Сiльський голов~{~.~>t~;., ';"
МикулинеЦЬКОi"(Ьiл~~ькcV\.R.(д. В.В.Шумський

\1 ~_ ~ \ l:,!.' 'U I}: J)
УМОВНl-.fIОЗНА ЧЕННЯ

ПОГОДЖЕ но:

Н.М.Федоришена

Викопiювання -с;.:_

iз плану зеl\-Iлеволодiння NIИКУЛИllецько. сiльсько"i ради ЛiТIIНСЬКОГОрайону, Вiнницько. областi
Структурн; елементu кадастрового НО.мера 0522485400:01:000:

План-схема Мiсце розташування
земеЛЬНОlдiлянки, яку можливо надати у власнiсть для ведення
особистого селянського господарства iз
земель запасу державноi' власностi сiльськогосподарського призначення,
орiентовною площею 2,0000 га на територii"
Микулинецькоi' сiЛЬСЬКОlради за межами с.Микулинцi
учаснику АТО гр .. Кiсiль BiKTOPYВасильовичу

МАСШТАБ - 1:I0000

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання
iз плану землеволодiння Бiркiвсько! сiльсько! ради Лiтинського району, Вiнницько! областi

CmPYKmYPHiелементu кадастрового номера 0522480800:02:000:

Мiсце розташування
земельно\ дшянки площею яку можливо бажа(; отримати у .власнiсть для ведення особистого селянського господарства iз земель запасу,
землi державноi' власностi сiльськогосподарського призначення, площею 2,0000 га на територi'i Бiркiвсько'i сiльсько'i ради Лiтинського району
Вiнницько'i областi учасник АТО гр. Сорочук Андрiй Сергiйович.

-iiiiiiiiiiiiiii
-

о

о

п ОГОДЖЕНО:

Н.М.Федоришина
2. Сiльський голова
Бiркiвсько'j сiЛЬСЬКОIради

YMOBHI ПОЗНА ЧЕ

исяний

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



6

16:2505

Варгоцький В. О.

-Медвiдь-В;-П.

0522884000:05:001
УМОВНI ПОЗНА ЧЕННЯ

СIlтуюiiйна" схема ЛУЧIlНЧIlIIСЦЬКОl сiш)сыIо"i ради

Агровиробничi групи rpYHTiB:
-----.8.гровиробничi групи rpYHTiB на даши земельНlИ дiлянцi не вiднесенi до особливо

цiнних земель в межах Мурованокуриловецького району Вiнницькоi' областi.

о Землi державноi' власностi сiльськогосподарського призначення (рiлля), орi€нтовною
площею 2,00 га пропону€ться для надання у власнiсть гр. Олексенко Оленi Анатолii'внi
для ведення ОСГ.

24_3

\
\

479,6

I
3

\
1

\
\
~

Вlll~оriiюiзаннSI iз l1лаН)'"ЗСi\IСJ'IЬЗСi\ШСI~ОРllсi}'вайпя ЛУЧIlliЧПЦЬКОl"
сiю,сы,о"i ради МУРОВ<lВОI,YIШЛОВСЦЬКОГОраНову

Начальник вiддiлу Держгеокада у
у Мурованокуриловецькому районi

- ----------~~------
Голова Лучинчинецькоi' сiльськоi' ради

~--

Ruslan
Прямоугольник



6

16:29:10

0522884000:05:001
УМОВНI ПОЗНА ЧЕННЯ

СитуiщШна ехыIa Лучанчпнецы~о"i ci.тiЬChI~ol раДll --

о 3емлi державно! власностi сiльськогосподарського призначення (рiлля), орiЕ:НТОВНОЮ
площею 2,00 га ПрОПОНУЕ:Тьсядля надання у власнiсть гр. Олексенко Олександру
Iвановичу для ведення осг.

.~

. '"1 О
4.6 :/\: .

\

24.3

@
10.6

\1

~~:J6/0-556/6-17

479,6

й@
"U1?4

~-
1
! /'
i
j 13.03.2017

ilНКОlliюваllНЯ iз ПЛ<Ш~'''ЗСi\1ель -ЗСi\lлёКОРПСТУШliiнн ЛУЧIIН'ШЦЬКОl
сiЛЬСЬКОI раДll i\'lУРОВ<1НОКУРНЛОВСЦЬКОГО раilоиу

Голова Лучинчинецько! сiльськоi' ради

Начальник вiддiлу Держгеокада
у Мурованокуриловецькому pa~

Агровиробничi групи ГPYHTiB:
Агровиробничi групи ГPYHTiBна данlИ земельН1И дiлянцi не вiднесенi до особливо
цiнних земель в межах Муровано"уриловецького району 8iнниць"о! областi.

Медвiдь-В. п-------------------

~РгОцьКий В. О.

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



Код сiЛЬСЬКОlради - 0522882500:03:002
О 3емлi запасу сiльськогосподарського призначення (пасовище), державна власнiсть,

пропонуеться'для надання гр. Радченко Олегу Вiкторовичу орiентовною площею 2,00 га
для ведения особистого селянського господарства.

-

6

9:06:20

Lи'i)"'ацii!насхсма ДОJШШIНСJ)КОlсiльсы(о'i ради

150.: ~~
~

~~
" =! .., ~1

N
.., СТ

157.~. ~. 'i~.-
t{).Э 0~ ~1

78.3

~~
~ ~ '" р. I'i YMOBHI ПОЗНАЧЕННЯ.;

<:"~ •.. .., ~ ..,

ВIIl(опiювання iз планji' зсмслi) зсмлскористувюIня До.гпшяiIськоi
сiльськоi' ради l\1уроваНОI(У1ШЛОВСЦЬКОГО району

Голова Долинянськоi' сiльськоi' ради

Масштаб 1:10000

Начальник вiддiлу Держгеокадастру
у Мурованокуриловецькому районi

ргоцький В. О.

Лаврентьев В. О.

Агровиробничi групи ГPYHTiBна данiй земельнiй дiлянцi не вiднесенi до особливо цiнних
земель в межах Мурованокуриловецького району Вiнницькоi' областi.

'"
«J~
*'~<$ ~.

*/. <IJ~I
Примiтка: земельний масив, на якому розташована Данi-Гземельна дiлянка зд.:

"-гр. Рубанськомуу В. 1. для ведення ФГ згiдно наказу Головного управлiн
-Держгеокадастру у ВiнlНЩЬКiй областi

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



38д.

Приступа Ю.О.

Горовенко В.П.

Коростень Ю.П.

i'i сiльсько"i ади

Умовиi "означення:

"1 t

<~?г::7!о.0 о,'-
.0 /-:~
- ~-

I •

Сит ацiйний план те

....••

.,..~--
.-:"- ---

1
- - о о ••••

....---~

,
[[о :_ о -,о _;/-- ,- ~

0'0

39до

1\

:=rl1url

о
о

Масштаб: 1: 10000

" о 012,20
с о

f') о

.-' ------: ~7" ",З,2

ВИКОПIЮВАННЯ
з чергового I,адастрового ПJIaН)' тср"торП Кудлаi"вськоi" сiльсько"" ради

НСМllрiвського району ВiНIIIIЦЫ(ОУобластi
(lшд ад,lIil1iстрат1l6110 -теРllторiаЛЬllоi' одll1llщi 0523084600)

9

-
-

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання iз схем и землеКОРИС1)'ванняЖивотiВСЬКОlсiЛЬСЬКОlради
OpaTiBcbKoroрайону ВiННИЦЬКОlобластi Ситуацiйний план сiльськоi ради

Жм8o'tiВCbDQIIt,Q;,U pe,tд

Cp;o-.w.a.-""",,,"
052S181=

-""""
R UШI:В QД&OфO!IDI.]Dt4IМ--~~11 ._~_

001 -""""~~_,

-=

умовнiпозначення: 1•..........• 1
земельна дiлянка орiентовною площею 2,0 га iз земель держаВНОlвласноcтi (рiлля)
Жнвотiвськоi сiлЬСЬКОlради, яка розташована за межами населеного пункту с. Животiвка, що пропонуcrься до вiдведення у власнiсть для ведення особистого
селянськоro господарства учаснику АТО (посвiдчення серп УБД Х!! 128050) гр. Федасу Вiталiю Петровичу.
Категорiя земель: землi сiЛЬ~Ш:ОС!lOдарського призначення сiльськогосподарськi угiддя (рiлля)
Цiльове призначенни: 01-.03;-~ля:,~~р;ен~ особистого селянського господарства.
Форма власностi: дер',JН~,\:,jhУ ..j/"~C'6'~~
Кадастрове зонуванr~-: р. '~18r300:0~&OQ4

; I D:! В. 'tf !. ~ ~-;r)t"C\ ~\I:s '-гл I -,~.Погоджено: I'~ • ~~".~<,,!I o];:J I
Сiльський Г ' :. f' .Бабенко .S" ДJ I

Масштаб 140000 \ ''1Д:' -':',io1)5:201 7 '1 Л.I.Пiдгурсы:а
.\. '* ---- '. /',,- .).<' .. ' 1\ .iut.•..* ./,-~
"'..•........\ : t'\,\.' ~,'"

':''':>'-- . __ о/о

ВИК.СIlМllрсЬКИЙ В.Ю.
Тел.2-12-49

Ruslan
Прямоугольник



-.0.0

YMOBHI ПОЗНА ЧЕННЯ

Сiльський го

- земельна дiлянка сiльськогосподарського призначення
державноi власностi (землi запасу - пасовище) iз земельного

масиву кад. номер 0523485200:02:001:0045 площею 50,3858 га-

р .М.ПотерлевичЗамов"

9

Ruslan
Прямоугольник



-' ..- -- - .
~.. -"-- - -

державноi власностi

Сiльський го

... I "'. :

УМОВНIПОЗНАЧЕННЯ
- земельна дiлянка сiльськогосподарського призначення

державноi власностi (землi запасу - рiлля)-

ВИКОПIЮВАННЯ
iз чергового кадастрового плану Бабинецькоi сiльськоi ради земельноi дiлянки сiльськогосподарського призначення
(землi запасу), площею 2,0 га, в тому числi рiллi 2,0 га, iз земельного масиву кадастровий номер 0523480800:03:002:0157
I 1 .';t./

,л ,л;',л ~

\' \
А 7 /~) \

. j/ / '\
r- /,@ (,л/<~,

/' 6.7!/ \\ /- /' ;'---. ".

, ~~/"~" ,.~@c.л А А "

~

V 233""'~

-- 1
65.540

Ruslan
Прямоугольник



В.В.Погорiлий
03.05.2017 р.

Начальник вiддiлу

@IЧЧ\
L---l

f,;

278.5

ВИКОПIЮВАННЯ
вання Костюкiвськоi" сiльськоi" ради Теплицького району

Ситуацiйний план сiльськоi" ради

63.9

556.7

Заявник ,

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



Б

17:05:36

..- -
со -~-

.'- -, •...••..\'-. =' • -'(j .-:.."

;7f~1~"~~_,~4~~~~,
'ГiС'~',~',:::;":-(\'\!З;;"";"3:: i:>:J.\{ ~>i, "!A~~">{( ~9j:'-~
-~,:\~::~~~c~~~'.~J~'":{!~i'...:i~~;~~~~~~~~tj,y),..,

.\,,,,' , :J,';~,".~"~:i.-r:,~'7~~.;;i~~~,';"':-~{'''<'/~',- ,~" "."'" ::;,;''''. ,-,". /, '.(/".;' >l/ ,::'" ~/ .,'-(~~'.- :"i;...~~ ~"''S;':~<~~:",.:/_~\ ,t~и';/~У"" )II.~
.'7.:'';, '<1 '. ~t\. . ,:: './""::';i~,,. ",{.?d> ><" ';\i~/ }.',/,~~C~!>~~:"'-: ~.~_~'_.". ~;. . .~.~::::~,'~~':<~;>:;."~.:!./ ..; /'7~.~'i, .
\ '''... ,)i'" .~ -~"C .",,:'

YMOBНl "означення:D Micue розташування земеЛЬНОlдiлянки
земель сiльськогосподарського призначення державно'i
IЗласностi надано'i IЗпостiйне користування гр. Пастушенко
Надil Гаврилiвнi для ведення особистого пiдсобного
господарства площею 1,49 га, з них рiллi 1,49 га
вiдповiдно державного акта на право постiйного користування
землею серiя ВН б/н, яка пер.еводиться до земель резервного
фонду КостюкiВСЬКОlciW:CbKO"ipaд1!:)~зв'язку iз смертю

П Н r; .;" \~,\ltl/'чЬ\о. Ч/ 'гр. астушенко .1.'. ,~< 1 ":J- . ~ ,
• . 1, '"\' /.)\ 1/_. ..0_ '~~ "

ПРИМlТка: Дlлянка використЬву rrься.бе' правовспlНОВЛЮЮ'lИХ документiв .
. {, F - О ~ ,

АГРОВИР9б.iI~чi гру,~и tpYHTiB:~ "_ , ,-," I ~. I I t;?'c,
~3 е - ЧорнозеМII тнповi ~lалогУ.муснi т чорв 'зеМIIСIL%НО crpaдosaнi важКОСУГЛlIнковi .

Кадастровий номер\i..о5~378з2QО:Оl :OQ(j::-~Е
\i; .,~ //~. {'I/J.,v: \? '/ о ' .,
•....~~ ~b- .~...\.C-~_

Начальник вiддiлу '::.,!'; 1Jiэ "". ~{;.,~ Б.ThПогорiлий
.•...•..'; k()'1З')З1<А'L~:;-.' 19102016~- -- --о ..;...:-~~ •. р.

М.М. Кизлюь:

L

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



Викопiювання iз ехеми землекориетування
СашанеЬКОI еiльеЬКОI ради
Теплицького району вiННИЦЬКОIоблает

Ситуацiйний план сiЛЬСЬКОIради -.==:

~;;a ЗемеЛЫlа дiлянка OpiClIТOBl101OплощеlO 2,0000 га.
яка розташована за мсжами нассленого пункту тсриторii" Соболiвськоi" сiльськоi" ради,
шо IIадаcrься у власнiсть гр.' rг . 11..;' ~
для ВСДСIIНЯособистого селян кого господарства
Катсгорiя земель: зсмлi сiльськогосподарського призначення (землi резервного фонду) рiлля
Цiльове призначення: 01.03 для ведсння особllСТОГОселянського господарства.
Форма власностi: дсржавна.

Начальник вiддiлу
Держгеокадастру у Теплицькому районнi\

" ,
;:./~ОРiЛ"Й

. I .---', .

• 1"" •• "'1 ",А

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВикопilOвання iз схеми землекористування
Сашанськоi сiльськоi ради
ТепЛlIЦЬКОГОрайону вiнницькоi облает

Земелыf3 дiлянка орicнтовною площею 2,0000 га.
яка розташована за межаМII населеного ПУНКТХна TepIITo~ii" СоболiВСЬ~Оi"сiЛ~СЬКОi"ради,
що надасться у влаСlliсть гр. ~ f:!цб ///t24N(//)/ 11/i(ZUЛI/d, IIJ
для ведення особllСТОГОселян ькогJ(;сподарства
Категорiя земель: землi сiльськогосподарського ПРlIЗначення (землi резервного фонду) рiлля
Цiльове ПРlIЗначення: 01.03 для ведення особllСТОГОселянського господарства.
Форма власностi: державна.

Ситуацiйний план еiльськоi ради

Начальник вiддiлу .• ./ . ~
Д Т ~ .' ~ ~ -В~.ВВ.Ilor' . ~ержгеокадаетру у еплицькому раионНI . / ~_ ..ОРIЛИИ

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



ВИКОПIЮВАННЯ
з плану землеКОРlIстуваШIЯ Стро"iнеЦI>ко"i сiльсько"i ради Тиврiвського району.

26.04.2017р.

YMOBHi знаки:

Мlсце розташування
земельно'\ дiлянки на
т~риторiХ СтроУнецько'\
СlЛЬСЬКОI раДИ,за межами
с: Стро'\нЦ1, яка
ВlДводиться
вiйськовослужбовцю А ТО
гр. Кичак В.В.

1,0000 - загальна площа

3емлi запасу
3емлi
с 1льсько гос Подарсько го
призначення (рiлля)

Цiльове ПРИ3l1ачення:
Для ведення особистого
селянського господарства

Форма власностi:
державна

ОбмежеllНЯ: вiдсутнi

ГРУНТII:
Вinoi\locтi вiДСУТII i

:j

\
\•..

0524586500:01:003:0463
Масштаб: 1: 10000

ПОГОДЖЕНО:

Сiльський голова

НачаЛЫНIК вiддiлу
11",.:. i\li,,,ЛI."У" ел.
TC:I .. :2-12-'J'J

Голодюк

. Коваленко

Ruslan
Прямоугольник



ВИКОПIЮВАННЯ
з плану землекористування Селищенсько) сiльсько) ради Тиврiвського району.

15.06.2017р

YMOBHiзнаки:

- Mlc.~e.розташування
земеЛЬНОIДlЛянки на
т~риторiХ Селищенсько"i
СlЛЬСЬКОIраДИ,за межами
с. Урожай не яка
ВlДводиться
гр. Петровський П.Л.

1,20га - загальна площа

Землi запасу
Землi
СlЛьськогосподарського
призначення
(господарський двiр)

Цiльове призначення:
Для ведення особистого
селянського господарства

Форма власностi:
державна

Грунти:
ВiДО1\lостi вiДСУТlli

0524586500:01:002:

Маштаб: 1: 10000

ПОГОДЖЕНО:

Начальник вiддiлу
В"": К()леСlli" О.Л. тел:2-12-99

i
/"

/

В. Б. Коваленко

,""--.

?Е:. ::::

~~~~~~.:

. .

.
<!~_.-
i~~' •••
11;::'-~

~~.~

.~ iiiiiiii

~!;::--
~
<D0 __

<ri =="';;._-т-
~, --
Li') =---0=
ф~
а:> -
о) ===~--,-
с ===

5

10:09:55

о

Ruslan
Прямоугольник



....'е

Сuтуацiйuuй плаи ГлuбочаllСЬКО;' сiщ,сько;'ради

Б

16:39:24

Я.М.Усенко
Горбань В.Г

Пiдлубний IO.В.Заявник

ПогоджеllО:
Сiльський голова

D---YMOBHiпозначення Масштаб 1:10000
Земельна дiлянка орiентовною площею 2,0 га iз земель запасу (рiлля) ГлибочанськоУ с/р, яка розташована за межами населеного ПУliКТУС.Глибочок,
що надасться у власнiсть Пiдлубll0.му Юрiю ВаСllльовuчу, який брав участь у виконаннi завдань по здiйсненню антитерористичноУ операцiУ (АТО).
Категорiя з~tель: землi сiльськогосподарського призначення сiльськогосподарськi угiддя (рiлля);
Цiльове "рuзиuчеIlIlЯ: О j .03. для велсння особистого селянського господарства. Форлщ r;лUСIl0стl: державна. КадастровllЙ 1l0Jftep: 0524181200:01 :001
ГРУ1lтu : 53 г - Чорнозсми типовi маЛОГjМуснi та чорноземи СИJIьнореградованi лепсосуглинковi ('","'(ДНЬ г(;о

Примiтка: Дана земельна дiлянка знаходиться в орендi ПБП "Лолiк" згiдно договору оренди заресстрованого О ~фq,~ ц '4.. 1на 5 pOKiB.l?"fij' ";.'%o~Лог ~ 110: р44 ; "i'1, •. 1-; - е
НаЧ(lJlЬНИКвiддiлу деJ,~:~ ка j =.
у Тростянецькому рай'ощ ";... g-

\\. ••. ''',,,', о~ 1)
''. ~~.: "/~ ~\\<? .".'>
~

' - ,Б., IL':I t"
'- .....*з981б1 ••1~

~

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал

Ruslan
Прямоугольник
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СlIl1l)'а/(iЙlIllЙ 11.7(1/1ТРОСI1lЯllеl(ышi
О

ceJlllll(lIoi' радll -

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



.... ::... ....~..~.:..~. ..' ..,: .,.', '. .". .

Усенко Я.М.

0524180300:0 1:001

СuтуицiЙlIllЙ пли" ОлеКСllllдрiвсь/(о;' сiльсь/(о;'ридll

Дiпянка~

Майданик М.А.

Масштаб 1:10000

Викопiювання iз схеми землекористуван~я Олександрiвськоi" сiльськоi" ради
Тростянецького району ВiнницькоI областi

для ведения особистого селянського господарства
10" Q 01 ;l18.;:/5 ~\., ....

//\of.~ } О .,-~

/-" --"'--" С О. I о./ ~ ~I /~»\ JA
'~...~~(;~!~/~

л .~. I ~/ '\
v >~'" "" 2216/..~/;(/9 ''( " O€Г'«. ~~~Л"~

',~ Л" ~~
~, . .~\.

1:::1 --- YMOBHi позначення

-

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



,-::,.c-.•• ~.c-."~"'C-, -::-.• :-, ---------0''"'' ..-.:-.---,...-:-"сс"...",-:-."", •• '"",..:-•• "",,'"',._'"".-. -. -- ••••

-
ВII"ОrJiЮВalIIIЯ iз cxeMl1 зеМJlекористуваНШI ЛадllЖllIIсько'j Micl,KO'i ради.

ТРОСТЯIIСUЬКОГО району 8illl1llUbKO'i оБJlастi

для iндивiдуаЛЫlOl'О садiВlнщтва

з

-=

о'

2:31:19

ж

~
~
о
(]I

N
О~
-.....1

(J1
I

Q) ...-.....1
о'I

О
CJ.)
Q)
I-.....1

с.о-~~
-.....1
I~

-.....1

CllтYlll(;iiu и ii //:ШIl Лади.}/(,lI1lсышi' .1I;Cb({oi'ради

Масштаб 1:100001::1 ---YMOBl!i позначення

по<,од.JI('

МiСI,КIfЙ

3a\IOBI!IfK

КOJЮ\IСЙllСВ B,I,

Бесараб Р.В.

IlаЧaJJI,НII

Я.М.Усенко

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



1~:11 -s

,,

\

\
\'
\

\
\

., .. ..
310"

ВИКОПIЮВАННЯ
з чергового кадастрового плану ТоркiВСЬКОlсiЛЬСЬКОlради Тульчинського району Вiнницько"i областi земеЛЬНОlдiЛЯНI
державно"iвласностi сiльськогосподарського призначення (землi резервного фонду - рiлля) орkнтовною площею 1,6 га ': ... !

межами населеного пункту с. TopKiB), яку бажа€ отримати у власнiсть гр. Поплавський Сергiй Миколайович ~~ =-

вiйськовослужбовець, який приймав (прийма€) участь у антитерористичнiй операцil для ведения особистого селянськd i ==
=- с. .=-=господарства (01.03) Кадастровий номер земеЛЬНОlдiляики 0524386600:01 :001 ~:~ '" ,
;(~.- :~~~~.. --
о --,,!{) -=
~d '::--
>

YMOBHiпозначення:

Заступник начальника вiддiлу ор Цвiгун

Вик .. тел. 2-13-56 Перетятко 0.0.

Ruslan
Прямоугольник



ВИКОПIЮВАННЯ
з чергового кадастрового плану Кинашiвськоi сiльськоi ради Тульчинського району ВiнницькоУ областi земельноУ __

дiлянки державно'i власностi сiльськогосподарського призначення (землi запасу - рiлля) орi€нтовною площею 1,0 га fi~ -
,,,О

межами населеного пункту с. Кинашiв), яку бажас отримати у власнiсть гр. Амосьонок Олександр Володимирович-I ~ =
"00 --

вiйськовослужбовець, який приймав (приймас) участь у антитерористичнiй операцiУ для ведення особистого селянськ't~-------'----- ....."""---------"""-------------------------------"""----------------;Oi! ..<:[ --

господарства (01.03) i~_
g~-~~-~e ;;;;;;;;;;;;;;;
~~-~-<i: -

Б

13:44:23

YMOBHi позначення:

•
Сiльський голова

Irop Цвiгун

Оксана Баленко

Ruslan
Прямоугольник
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ВИКОПIЮВАННЯ
3 чергового кадастрового плану КрижанiВСЬКОl сiЛЬСЬКОlради Хмiльницького району ВiННИЦЬКОlобластi

•

Ситуацiйний план
сiЛЬСЬКОlради

особистого

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



- ~ -,- -о-г .•.•• --

ВИКОПIIОВАННЯ
3 чергово]"о каД(JСТрового плану J!слiтсы;:о"] CiJII,C\,KO"] ради Хi\!iлынщького району BiHI-l'}щько"j06ластi

\

\
\
i
I i
:9~:V~:9~

I \9
з:=::;:: -,со
==\---10,.

~ ~:<
iiiiiiiiiiiiiii O~
_ ёЛ~~ i~<j Зеi\lеJiI~на' дiлян~а загальною площею 1.0 га l ,'~lще>kg

с; ~ державно"] власностi" IJJифр агровиро6J[ичо"i ~1л_1"1\" ь Н <1('

~cffii~i cipi опiдзоленi сла60змитi леГКОСУГЛИJ[ковi
~~1ГПlIJIК lIачаЛЫlIIка вiддiлу

У~~li.III>IIIIЦI>КОl\1У pailolli
-ГоЛова Лслiтсько"i сiЛЬСI>ко"iради

т

Ситуацiйниi~ план
сiльсько"j ради

" "земель запасу СIЛьськогосподарського призначення, lЗ земель
Ю-СlРl i cipi ~Iliдзоленi лсгкосуглинковi грунти, 37 г - ясно

Л.М. Паламарчук
М.В. Мазурик

'.

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал



для ведения особисто селянського господарства

\

=

Олег Кохановський
Леонiд Дзиговський

Ситуацiний план сiльськоi" ради

"' - земельна дiлянка iз земель запасу
сiльськогосподарського призначення (рiлля).

УМОВНIПОЗНАЧЕННЯ

Викопiювання
1з чергового кадастрового плану ЛюБОМИРСЬКОIсiЛЬСЬКОIради Чечельницького району Вiнниuько} областi, з
нанесенням зе;VlеЛЬНОIдiлянки, яка надаеться безкоштовно у власнiсть для ведения особисто селяиського
господарства Байдюк Анатолiй Григорович орi€нтовною площею 2,0 га. в тому 'шслi: рiлля 2,0 га

КОАТУУ 0525084200
Кадастрова зона 02
Кадастровий квартал 000
Кадастровий номер 0000

ff:
'!,

Ol:~l:6 - •Земельна Д1ЛянкаОРlffiТОВНОЮплощею 2,0 га 13земель запасу рlЛля)
9

= lJl ЛюбомирськоУ сiЛЬСЬКО1'ради, яка розташована за межами населено пуНl\l)' , що надаеться
iiiiii ~- g Байдюк Анатолiй Григорович орi€нтовною площею 2,0 га.

~ $атегорiя земель: землi сiльськогосподарсь ОГ-Q-ПRизначеннясiльськогосподарськi угiддя (pi пля);
- -- ф ~•.t.': rtc...;.. -~ ~

~ miльове призначення: для ведення осо f.:lc:To-селянсь'огого рСТВ '.
= I ~ • ,,><;:",,'~ ';I';'J'%.~ ,:."f. .,Ht] pa'~ ~~:::J Ю>ормз ВЛЗСJlОСТl: Державна ..~'_:>. -;-;"~-:. ~•.;•.:•.•.\.\."<- II",~~~

Е'~aдaCTPOBe. з~нування 0525084~9q.'l02: \",- "':Ъ'~ {;.
~ ~Начальник В1ДдIЛУДержгеокадастр)'(:~ i .?'~ ~1=~~Чечельницькому районi вiИНИЦЬКОi\Q~aCTi !~

- ~ ~Сiльський голова .\ -, f.' ~- ....•..• ~
~ Маuffilб 1: 10000 07.04.2017р.
!!!!!!!!!!!!!!!

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



8пкопiювання
Iз чергового кадастрового плану CTpaTiiBcbKOlсiлЬСЬКОlради Чечельницького району 8iнницькоi"
областi, з нанесенням земельноi дШянки, яка надаcrься безкоштовно у власнiсть для ведения

особисто селянського господарства CiBaKY Олександру Сергiйовичу, орiентовною площею 2,0 га.
в тому числi: рiлля 2,0 га
КОА ТУУ 0525085300
Кадастрова зона 03
Кадастровий квартал 000
Кадастровий номер 0000

Ситуацiний план сiльсько"{ ради

/

УМОВНIПО3НАЧЕННЯ

для ведения особисто селянського господарства

ОлегЛюлько

- земельна дiлянка iз земель запасу
сiльськогосподарського призначення (рiлля).

9 Земельна дiлянка орiентовною площею 2,0 га iз земель запасу (рiлля)
_ ~ CтpaTilBcbKOiсiлЬСЬКОlради, яка розташоваиа за межами населено пунК1)' , що надаеться
- 8 CiвaKY Олександру Сергiйовичу орieнтовною площею 2,0 га.
- ~ ~атегорiя земеJ1Ь: землi сiльськогосподарського призначеиия сiлъofiКО[р ooдapcbKiугiддя (рiлля);-О.., .~..•... \"

~ mЦiльове ПРlIзначення: для ведення особисто селянського fO~<y1~R~ 13/,<~'f-= -..J ~ Форма власноcтi: Державна !f:~,<с'''/~ ~....,."
- S'~Кадастрове зонування 0525085300:03:000:0000 h:'~f:( гt \.... 11 \ ~.== ~ 1I1Ог.-одж ."
-~~. \\~~::~" f)г'1:.

o>~ \\, 1с,) \. У'"____ . ~ ,.J 1 ....':
- ~s; * *_ ~ g. Сiльський голова ~~. }?-:З31~')'].... •
_ -.j ~ ~'.::-::•. ~ р г \_~' ';-- _. .~-

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник



Викопiювання iз чергового кадастрового плану МихайлiВСЬКОlсiЛЬСЬКОlради Шаргородського району
Ситуацiйний план Михайлiвсько'l сiльсько'j ради

YMOBHi позначки:

ради, яка розташована за межами населеного пункту, що

--::;.~нонишен

cfif/~~коваль
)

---
..••••иo.~ .

- Земельна дiлянка, орi€нтовною площею - 1,00 га iз земель запасу Михайлiвсько"i сiльсько"i
передбача€ться для ведення особистого селянського господарства (заявник Пяста Володимир Миколайович);
Категорiя земель: землi сiльськогосподарського призначення, угiддя - пасов ища;
Цiльове призначення: О1.03. для ведення особистого селянського господарства;
Форма власностi: державна;

ТJ Кадастрове зонування: 0525385300:02:002;
~ JpYHТII прилягають: 37д - cipi опiдзоленi слабо змитi середньо-суглинковi грунти.

iiiiiiiiiiiiiii~I::JО'"с:л ~ПОГОДЖЕНО:
--' ~~::::J~
- tD ~:6' ~Сiльськийголова
_ ....•.<

-- W~
-- O~ ..

~ ~ЗаСТУПlIIIК начальника BIM
-===- '" ё.-~8:
__ --J ~ Масштаб 1: 10000

::J.

-

Ruslan
Прямоугольник



't; iiiiiiiiiiiiiii
ro r-- __
С; iiiiiiiiiiiiiii
N __

LO
О"<t'-N~
t:[ iiiiiiiiiiiiiii'тr-- _...-
~
Q --m =., о,
"<t'm -I-=:1

5

14:07:09

" :

..

......-
'. {!-

...

. ". '-

.,'
""." "<

'("'.

J~' '" .•
r .•••.•••.•
,~., .- ~'.'.

",

'.
\.

"- I ./ (ioЦ~----~-./~.
r-- , ./.......I :;

~ lA&
\ j.t. 1\. -.0..

~,./ fiб1\'?\ ~ \ i.7S'\'\. '<,. 2.~j'4. \. ( \
\ ' \ В}\'\ " \ \ ...•-/ \
'..... '" \ \ !~ \
\ .•..•, \ \
..~' . \"-----L.. \

. !\ ~ •••••••••• H'-~".
" Л~,
.•.•~-~,;?"" " <;~~. ~~ _,...J~\l:'':':~'.~-- ..::::::::::::::::.:' ..~" '." .-.. .:: ~ ~'. ...0'.5 0'..0'.... ~", ::. '..:1:...: ..::: •.,"-

, \:':'..:~~:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.~................................................................................

/./~~E~~~~~I~~iI:f ~

, ..•

Ш.,.,••• С.М 2.0 ' •..
АТО.ОСг, L7.D2.l7p.

1.6/ .

Викопiювання iз чергового кадастрового плану XOMeHKiBcbKoi'сiЛЬСЬКОlради Шаргородського району
Ситуацiйний план XOMeHKiBCbKO'iсiльсько'i ради

YMOBHi позначки:

- Земельна дiлянка, орiентовною площею - 2,00 га iз земель запасу XOMeHKiBcbKOIсiЛЬСЬКОlради, яка розташована за межами населеного пункту С.Хоменки що
передбачаcrься для ведення особистого селянського господарства (заявник учасник АТО Шаповал Сергiй Миколайович)
Категорiя земель: землi сiльськогосподарського прнзначення -рiлля;
Цiльове пршначення: 01.03. для ведення особистого селянського господарства;
Форма власностi: державна;
Кадастрове зонування: 0525388300:01 :003;
Грунти прилягають: 49' е - temho-сiрi опiдзоленi слаБОЗМlIТi i реградованi грунти та чорнозеМII опiдзоленi i реградованi
середньозмитi важко суглинковi ГРУНТII.

ПОГОДЖЕНО:
Сiльсы{'ий голова

Начальник Вiддiлу Держгео~адастру у
Масштаб 1:10000 да'т 17.02.20] 7 р. 22186

l _

Ruslan
Прямоугольник



-iiiiiiiiiiiiiii
=

--iiiiiiiiiiiiiii

--=---
6

16:39:45

ради

;;''~4;~«:
.i ..

сiльсько'i ради Шаргородського району
Ситуацiйний план Козлiвсько'i сiльсько'i

8икопiювання iз чергового кадастрового плану 1{озлiвськоi'

YMOBHi позначки:

ПОГОДЖЕНО:
СiлЬСЬКИЙголова

Начальник вiддiлу Держгеокадастру у
Масшта61:IОООО дз'П! 13.01.20J7p.

'8М.Завальнюк

.Голоднюк

за межами населеного пункту що

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал
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8икопiювання iз плану землекористування
ВеликокiСНИЦЬКО'I' сiльсько', ради Ямпiльського району ВiнницькоУ областi

Масштаб 1 : 1 О 000

/

/

/

/

510.4

- зе.lIС.'IЫЮ дi.'IЯlI/,'а

I "

-

lfiJ'
~iI!E'l~.~1

пунюпу,

1300:02:002.

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал
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Начальник вiддiлу Дер:J/сгеокадастр
в я.мпiльсько.ЛIУрайонi

8икопiювання iз плану землекористування
Дзигiвсько"l сiльсько"( ради Ямпiльського району 8iнницько"( областi

МаСUll1юб 1 : / О ()ОО

67.2 @
45.4

А А

А А

/'

...,

~ ~

0

ПОГОДЖЕНО :

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник
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191.0

8икопiювання iз плану землекористування
Гальжбi"'ВСЬКО"1 . сiльсько", ради Ямпiльського району 8iННИЦЬКО"1областi

М 1: 10000

174.3

571.7

134.5

180.6

301.7

72.0

177.0

412.5

188.8

0.41гоповiна Iрина Микопаlвна

------------------------
I

ГВ. i\1уляр

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Прямоугольник

Ruslan
Овал
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