
Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Бужанської сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 13,8 га (з них: пасовища – 13,8 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вотилівської сільської ради Лисянського 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 Вотилівської сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 22,75 га (з них: рілля – 22,75 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вотилівської сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 30,60 га (з них: рілля – 30,60 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вотилівської сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 75,06 га (з них: рілля – 75,06 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Журжинецької сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 13,6661 га (з них: рілля – 13,6661 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Кам'янобрідської сільської ради Лисянського 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 Лисянської селищної ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 11,9 га (з них: рілля – 5,6 га, сіножаті – 6,3 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Почапинської сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 6,65 га (з них: сіножаті – 6,65 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Семенівської сільської ради Лисянського 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 Семенівської сільської ради Лисянського 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 Семенівської сільської ради Лисянського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 9,4522 га (з них: рілля – 9,4522 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Смільчинецької сільської ради Лисянського 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: пасовище – 2,0 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 

 


