
 

УКРАЇНА 
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Гайсинського району Вінницької області 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 
 

від «» жовтня  2021р.                    м. Гайсин                     сесія 8 скликання 

                                                  

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства учасникам бойових дій, членам сімей загиблих(померлих) 

учасників АТО (за межами населених пунктів) 
 

Розглянувши заяви учасників бойових дій, членів сімей 

загиблих(померлих) учасників АТО про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою для ведення особистого селянського господарства у 

власність та оренду, керуючись  ст. 12. ст. 40, ст.116, частини 1-7 статті 118 

Земельного кодексу України (зі змінами), ст.  5 Закону України «Про  особисте 

селянське господарство» ,Закон України «Про Землеустрій» частини  34 ст. 26, 

ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності (за межами населених пунктів) у 

власність: 

  

- Зеленецькому Віктору Васильовичу,  учаснику бойових дій, що проживає в 

м. Вінниця, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с.Бондурі. Земельна ділянка 

утворюється шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

0520880300:01:002:0063; 

- Вишнівському Максиму Миколайовичу, учаснику АТО, що проживає в 

с.Вінницькі Хутори, площею 1,0000 га для  ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с.Бондурі. Земельна ділянка 

утворюється шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

0520880300:02:003:0164. 

- Дубик Наталії Василівні, дружині загиблого(померлого) учасника АТО, що 

проживає в с.Бондурі, площею 2,0000 га для  ведення  особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с.Бондурі. Земельна ділянка 



утворюється шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

0520880300:02:003:0164. 

- Подоляну Ростиславу  Віталійовичу, учаснику АТО, що проживає                        

м. Бердичів, Житомирська обл., площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Губник;  

-  Кравчуку Юрію Петровичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин, 

площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, за 

межами населеного пункту с. Губник; 

- Лисаку Сергію Петровичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин, площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с. Губник; 

-  Синиці Анатолію Васильовичу, учаснику АТО, що проживає м. Ладижин,  

площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, за 

межами населеного пункту с. Губник; 

-  Яременку Юрію Леонідовичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин,  

площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с.Губник; 

- Відяйкіну Олегу Олеговичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин, 

площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с. Губник; 

- Білецькому Олександру Васильовичу, ветерану Афганістану, що проживає 

м. Гайсин, площею 1,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с. Губник; 

- Березіну Павлу Івановичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин, площею 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с. Губник; 

- Ящуку Руслану Леонідовичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин, 

площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с. Губник; 

-  Ровен Аліні Віталіївні, учаснику АТО, що проживає с. Карбівка, площею 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності, за межами населеного пункту с. Губник; 

- Грицині  Олександру Андрійовичу, учаснику АТО, що проживає с. Куна, 

площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с. Губник; 

-  Польовому Ігору Олексійовичу, учаснику АТО,  що проживає м.Гайсин, 

площею 1,0000 га  для ведення особистого селянського господарства, за 

межами населеного пункту с. Губник; 

- Куриленко Костянтину Володимировичу, учаснику АТО, що проживає                   

с. Березина Вінницького району Вінницької області,  площею 1,2477 га, для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

за межами населеного пункту с. Басаличівка; 

-  Бартошу Віталію Валерійовичу, учаснику АТО, що проживає с.Рахни, 

орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 



господарства, за межами с.Семирічка. Земельна ділянка утворюється шляхом 

поділу земельної ділянки з кадастровим номером:0520885400:01:005:0150); 

- Карпенку Дмитру Васильовичу, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин 

Вінницька  обл. вул. Гагаріна, 23 площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські 

Хутори; -гр. Нагорянському Дмитру Олександровичу, що проживає м. 

Калинівка Вінницька  обл. вул. І Мазепи,  в/ч 3028, площею 1,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Штанкевичу Василю Сергійовичу, учаснику АТО,  що проживає м. 

Гайсин Вінницька  обл. вул. Волонтерів, 49 площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Хилобокову Дмитру Павловичу, учаснику АТО,  що проживає м. 

Гайсин Вінницька  обл. вул. Північна,8  площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори учасника АТО ; 

- Постернак Маргариті Сергіївні,  учаснику АТО,  що проживає м. 

Гайсин Вінницька  обл. вул. Тімірязева,20  площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Суслі Наталії Олексіївні, учаснику АТО,  що проживає м. Гайсин 

Вінницька  обл. вул. Набережна, 85Б площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  

Хутори; 

- Железняку Максиму Олександровичу, учаснику АТО,  що проживає м. 

Гайсин Вінницька  обл. вул. Б.Хмельницького, 70/1  площею 1,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори, учаснику АТО; 

- Дефану Владиславу Івановичу, учаснику АТО, що проживає с. 

Марянівка Вінницька  обл. вул. Панчука, 11/1 площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Мамаю Олегу Миколайовичу, учаснику АТО,  що проживає м. Гайсин 

Вінницька  обл. вул. Соборна, 61/14, площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  

Хутори; 

- Іщенко Наталії Іванівні, учаснику АТО, що проживає м. Гайсин  

Вінницька  обл. вул. Соборна,  44, площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  

Хутори;  

- Личманюку Олександру Сергійовичу, учаснику АТО,   що проживає м. 

Гайсин  Вінницька  обл. вул. ІІ пров. М. Леонтовича, 12, площею 1,0000 га. для 



ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Крутенюку Олександру Вікторовичу, учаснику АТО,   що проживає м. 

Гайсин  Вінницька  обл. вул. 1 Травня, 64а, площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Крутенюку Віктору Анатолійовичу,  учаснику АТО,  що проживає м. 

Гайсин  Вінницька  обл. вул. Соборна, 89/2, площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори, учаснику АТО; 

- Гончаруку Олексію Анатолійовичу, учаснику АТО,   що проживає м. 

Гайсин  Вінницька  обл. вул. Соборна, 44, площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори, учаснику АТО; 

- Коліснику Сергію Васильовичу, учаснику АТО,  що проживає м. Гайсин  

Вінницька  обл. вул. Українська, 30,  площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  

Хутори;  

- Галаху Євгену Анатолійовичу, учаснику АТО,  що проживає проживає 

м. Гайсин  Вінницька  обл. вул. Друкарська, 6  площею 1,0000 га,  для ведення 

особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Звіревичу Анатолію Вікторовичу, учаснику АТО,  що проживає м. 

Одеса вул. Левітана, 114/17 площею 1,0000 га, для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту  с. Ладижинські  

Хутори; 

- Дзюбенко Анастасії Григорівні, учаснику АТО,   що проживає м. Гайсин 

вул. 1 Травня, 64 в/ч а 1619, площею 1,0000 га, для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  

Хутори; 

- Фартушиній Оксані Іванівні, учаснику АТО,   що проживає м. Гайсин 

вул.   ІІ пров. Громадянської, 23, площею 1,0000 га,  для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  

Хутори; 

- Нечепоренку Валентину Віталійовичу, учаснику АТО,   що проживає м. 

Чоп вул.  Петефі, 25/10, площею 1,0000 га,  для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські Хутори; 

- Осиці Сергію Владиславовичу,  учаснику АТО,  що проживає м. Гайсин  

вул.  Богуна, 20, площею 1,0000 га,  для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  Хутори; 

- Гаврилову Олегу Васильовичу, учаснику АТО,   що проживає м. Гайсин  

вул.  Волонтерів, 74/20, площею 1,0000 га,  для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Ладижинські  Хутори; 



- Сірман Оксані Анатоліївні,  учаснику АТО,  що проживає м. Гайсин  

вул.  Тімірязєва, 3/70, площею 1,0000 га,  для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с. Ладижинські  Хутори; 

- Крупському Геннадію Віталійовичу, учаснику АТО,   що проживає с. 

Нові Обіходи Немирівський район вул. Гагаріна, 4, площею 1,0000 га,  для 

ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. 

Ладижинські  Хутори; 

- Баландюку Михайлу Івановичу, учаснику АТО, що проживає в 

с.Харпачка, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с.Харпачка (із земельної ділянки: 

кад.номер 0520885800:01:003:0084); 

-Скакуну Олександру Миколайовичу, учаснику АТО,   що проживає в 

с.Харпачка, площею 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с.Харпачка (із земельної ділянки: 

кад.номер 0520885800:01:003:0076); 

-Фомченку Олександру Олександровичу, учаснику АТО,   що проживає 

м. Гайсин, площею 1,0000 га,  для ведення особистого селянського 

господарства, за межами населеного пункту с. Гнатівка; 

-  Галузинському Артуру Сергійовичу,  учаснику АТО,  що проживає в 

м.Гайсин, на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. Гнатівка; 

-гр. Дубовому Вячеславу Юрійовичу, учаснику АТО, що проживає в 

с.Зятківці, на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. Гнатівка; 

- гр. Кошельнику Максиму Анатолійовичу, учаснику АТО,  що проживає 

в м.Гайсин, на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, для ведення 

особистого селянського господарства, за межами населеного пункту с. Гнатівка; 

-гр. Галузинському Миколі Миколайовичу,  учаснику ліквідації ЧАЕС 

що проживає в м.Гайсин, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 га, 

для ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту 

с. Карбівка; 

-гр. Ткачуку Володимиру Володимировичу,  учаснику бойових дій, що 

проживає в м.Гайсин, вул. Жовтнева,84/2 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 1,0000га, для ведення особистого селянського господарства, за межами 

населеного пункту с. Чечелівка. 

 

        2. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

провести у відповідності з вимогами чинного законодавства. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, екології, планування території, містобудування, 

будівництва та архітектури. ( А. ШУЛЬГА). 

 

 

Міський голова                                                       Анатолій ГУК 



 

 


