
Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великобурімської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 7,1600 га (з них: рілля – 7,1600 га)  - -    Земельні ділянки, що планується до відведення    



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великоканівецької сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 5,9700 га (з них: рілля – 5,9700 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великоканівецької сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 2,5500 га (з них: рілля – 2,5500 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великоканівецької сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 8,3919 га (з них: рілля – 8,3919 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення  



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщинської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 8,8200 га (з них: 8,8200 – пасовища)  - -    Земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщинської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 3,7600 га (з них: 3,7600 – пасовища)  - -    Земельні ділянки, що планується до відведення  



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщинської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 0,8100 га (з них: рілля – 0,00 га, 0,8100 – пасовища)  - -    Земельні ділянки, що планується до відведення  



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщинської  сільської ради с.Кліщинціц  Чорнобаївського району про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (в межах населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 0,4599 га (з них: рілля – 0,4599 га)  - -    Земельна ділянка, що планується до відведення  



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Комінтернівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 6,0000 га (з них: рілля – 6,0000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Красенівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого господарства)  

  Орієнтовна площа: 4,3250 га (з них: рілля – 4.3250 га,)  - -    Земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Крутьківської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 40,0000 га (з них: пасовище – 40,0000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Ленінської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                             Орієнтовна площа: 1,6500 га ( рілля – 1,6500 га)                              -   Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Лящівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                        Орієнтовна площа: 0,6700 га (рілля) - Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Лящівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                            Орієнтовна площа: 0,3560 га (рілля) - Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Мельниківської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 8,2300 га (з них: рілля – 8,2300 га, 0,00– пасовища)  - -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Мельниківської  сільської ради с.Мельники  Чорнобаївського району про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (в межах населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа:1,000 га (з них: рілля – 1,0000  га)  - -    Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Мельниківської  сільської ради с.Мельники  Чорнобаївського району про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (в межах населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 3,000 га (з них: рілля – 3,0000  га)  - -    Земельна ділянка, що планується до відведення 



- Викопіювання - з планового матеріалу адмінтериторії Новожиттівської сільської ради Чорнобаївського району - про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО - (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) -                        Орієнтовна площа: 1,9999 га (рілля)  - Земельна ділянка, що планується до відведення  



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Староковрайської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                        Орієнтовна площа: 3,0000 га (рілля)  - Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Староковрайської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                        Орієнтовна площа: 3,0000 га (рілля)  - Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Хрестителівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                        Орієнтовна площа: 1,0000га (рілля)  - Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Хрестителівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за  межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)                                            Орієнтовна площа: 1,6000 га (рілля)  - Земельна ділянка, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 0,7000 га (з них: рілля – 0,7000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 0,8000 га (з них: рілля – 0,8000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 0,6000 га (з них: рілля – 0,6000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту  для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 0,4000 га (з них: рілля – 0,4000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення   



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 0,9000 га (з них: рілля – 0,9000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення    



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 0,9000 га (з них: рілля – 0,9000 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Франківської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 4,0 га (з них: рілля – 4,0 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Ленінської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 2,0 га (з них: рілля – 2,0 га)  - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Старокаврайської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 2,4 га (з них: рілля – 2,4 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Лящівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 4,0 га (з них: рілля – 4,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Лящівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 12,0 га (з них: рілля – 12,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Москаленквської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 3,0 га (з них: рілля – 3,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великобурімської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 4,0 га (з них: рілля – 4,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Веселохутірської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 1,0 га (з них: рілля – 1,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщенської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 9,5045 га (з них: рілля – 9,5045 га) - земельні ділянки, що планується до відведення



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщенської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 6,8962 га (з них: рілля – 6,8962 га) - земельні ділянки, що планується до відведення



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Хрестителівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 3,0 га (з них: рілля – 3,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великобурімської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 14,8761 га (з них: рілля – 14,8761 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Кліщинської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 5,8 га (з них: рілля – 5,8 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Лящівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 3,5 га (з них: рілля – 3,5 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Старокаврайської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 4,0 га (з них: рілля – 4,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Ленінської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 4,0 га (з них: рілля – 4,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Староковрайської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 6,0 га (з них: рілля – 6,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Комінтернівськоїї сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 10,0 га (з них: рілля – 10,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Франківської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 1,5 га (з них: рілля – 1,5 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 8,0 га (з них: рілля – 8,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 2,0 га (з них: рілля – 2,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Вереміївської  сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 9,6 га (з них: рілля – 9,6 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Ленінської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 7,0 га (з них: рілля – 7,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Ленінської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 5,0704 га (з них: рілля – 5,0704 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Васютинської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 31,0388 га (з них: рілля – 31,088 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Веселохутірської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 2,20 га (з них: рілля – 2,20 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великобурімської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 8,0 га (з них: рілля – 8,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Староковрайської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 2,0 га (з них: рілля – 2,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 8,0 га (з них: рілля – 8,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Чорнобаївської селищної ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 4,0 га (з них: рілля – 4,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великобурімської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 3,5 га (з них: рілля – 3,5 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Москаленківської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 1,7 га (з них: рілля – 1,7 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Великобурімської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 4,5 га (з них: рілля – 4,5 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання з планового матеріалу адмінтериторії Лящівської сільської ради Чорнобаївського району  про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

 Орієнтовна площа: 30,0 га (з них: рілля – 30,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання - з планового матеріалу адмінтериторії Новожиттівської сільської ради Чорнобаївського району - про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО - (за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства)  

  Орієнтовна площа: 6,0 га (з них: рілля – 6,0 га) - земельні ділянки, що планується до відведення  


