
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Додаток 3 

до Методичних рекомендацій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локачинський район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4

до Методичних рекомендацій 

Інформація про зарезервовані земельні ділянки, які можуть бути передані у власність учасникам антитерористичної операції (станом на 01.08.2020 року)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця  

Всього 

зарезервованих 

земельних 

ділянок 

загальною 

площею, га 

Зарезервовані 

територіальними 

органами 

держгеокадастру 

земельні ділянки 

площею, га 

в тому числі 

Зарезервовані 

органами 

місцевого 

самоврядування 

земельні 

ділянки 

площею, га  

в тому числі 

для 

ведення 

садівництва 

для 

індивідуального 

дачного 

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

для 

будівництва і 

обслуговування 

жилого 

будинку 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка) 

для 

ведення 

садівництва 

для 

індивідуального 

дачного 

будівництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Бубнівська 2 2
2 Білопільська

3 Війницька 

4 Дорогоничівська  

5 Замличівська 11,0048 11,0048
6 Затурцівська 

7 Заячицівська  15 1 5   

8 Зубильненська 

9 Кисилинська  13,00 13,00  

10 Козлівська 

11 Колпитівська    

12 Конюхівська  11,3265 11,3265 

13 Крухиничівська    

14 Марковичівська 4 4  

15 Озютичівська 

16 Привітненська  1,0434 1,0434  

17 Старозагорівська  3,507 3 ,507   

18 Холопичівська    

19 Шельвівська 12,00 12,00  

20 Локачинська 

Всього по району 70,881770,8817
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Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Бубнівська сільська рада  

Експлікація: 

- земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га державної власності, яка зарезервована для передачі у власність учасникам АТО для ведення особистого селянського 

господарства 

- межа населеного пункту 

- земельна ділянка орієнтовною площею 4,00 га передана учасника АТО
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Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Замличівська сільська рада  

Експлікація: 

- земельна ділянка площею 8,00га   на яку надано дозволи на розробку проектів землеустрою

      -   межа населеного пункту 
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Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Замличівська сільська рада  

Експлікація: 

- земельна ділянка площею 1,0048га надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

      -   межа населеного пункту 

земельна ділянка передана у власність учасникам ато
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Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Заячицівська сільська рада  

Експлікація: 

- земельна ділянка площею 15,00га (кадастровий номер 0722482600:03:000:0996), державної власності, яку зарезервовано для  учасників АТО для ведення особистого 

селянського господарства 

- межа населеного пункту 
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Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Кисилинська сільська рада  

Експлікація: 

- 

- межа населеного пункту 

земельні ділянки площею 11,0 га на які надано дозволи на розробку проектів землеустрою
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Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Марковичівська сільська рада  

Експлікація:  
- 
- 

межа земельної ділянки, площею 4.00га, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність учасникам для ведення особистого 

селянського господарства 

    -    межа населеного пункту  
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Додаток 6  

до Методичних рекомендацій 

Привітненська сільська рада  

 
Експлікація:  

- земельна ділянка площею 1.0434 га (кадастровий номер 0722484600:04:000:0649 площа 1,0434га), державної власності, яка зарезервована для передачі у власність 

учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства 

 

- межа населеного пункту 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Старозагорівська сільська рада  

Експлікація:  
- земельна ділянка площею 3,5070 га на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою

- межа населеного пункту  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

1



1



1





Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 

Шельвівська сільська рада  

Експлікація:  
-  

- межа земельної ділянки, площею 12.00га, на яку надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність учасникам для ведення 

особистого селянського господарства 

    -    межа населеного пункту  
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Конюхівська сільська рада  

Експлікація:  
- земельна ділянка площею 9,3265га яка зарезервована для передачі у власність 

учасникам АТО для ведення особистого селянського господарства 

- надано дозвіл на розробку проекту землеустрою 2,0 га передано у власність
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