
Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вершацької сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 3,80 га (з них: пасовища – 3,80 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення  



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вершацької сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 3,6 га (з них: рілля – 3,6 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вершацької сільської ради Чигиринського 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 Головківської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для садівництва) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 1,5000 га (з них: рілля – 1,5000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Зам'ятницької сільської ради Чигиринського 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: сіножаті – 4,5 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Красносільської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для садівництва) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 5,9000 га (з них: рілля – 5,9000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Матвіївської сільської ради Чигиринського 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 Матвіївської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 9,0 га (з них: пасовища – 9,0 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Медведівської сільської ради Чигиринського 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: пасовища – 6,0 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Мельниківської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа:6,20 га (з них: рілля – 6,20 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Стецівської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа:17,0 га  

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Стецівської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа:44,0 га  

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Суботівської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 0,5 га (з них: сіножаті – 0,5 га) 

-    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Вершацької сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 5,2000 га (з них: рілля – 5,2000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Головківської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 10,0000 га (з них: рілля – 10,0000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Матвіївської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 3,6000 га (з них: рілля – 3,6000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Новоселицької сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 5,4000 га (з них: рілля – 5,4000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Суботівської сільської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 4,6000 га (з них: рілля – 4,6000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 



  

Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторії Чигиринської міської ради Чигиринського району  

про наявні земельні ділянки, які можливо виділити учасникам АТО  

(в межах населеного пункту для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

 

 
 

Орієнтовна площа: 8,1000 га (з них: піски – 8,1000 га) 

- -    Земельні ділянки, що планується до відведення 


