
1 21 6520388600:03:001:0155

Широкобалківська сільська 
рада, Білозерський район, 

Херсонська область
1,0000 01.03

Наказ ГУ ДГК у Херсонській області від 16.03.2017 року №21-1107/18-17-
СГ про надання дозволу Рубініну Ю.І на розробку проекту землеустрою. 
Рішенням ради від 25.02.2019 №409/736 відмовлено у затвердженні 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рубініну 
Ю.І. у зв'язку з відмовою Департаменту екології та природних 
ресурсів в погодження проекту землеустрою.

2 22 6520386500:02:001:0727

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,9851 01.01

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.10.2019 №644/971 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Ключаку Д.М.

3 23 6520386500:02:001:0767

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,9848 01.03

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 23.01.2020 №744/1071 
відмовлено у затвердженні проекту землеустрою гр. Логашевій К.О.

4 24 6520386500:02:001:0749

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,8442 01.03

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 26.11.2019 №672/999 
відмовлено у затвердженні проекту землеустрою гр. Антощуку М.П.

5 25 6520386500:02:001:0747

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
18,4419 01.08

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 19.06.2019 №540/867 
надано дозволи на розроблення проектів землеустрою громадянам: 
Власенку В.М., Швецю П.В., Соньку М.В., Стегнію Р.С., 
Бродовському О.А., Семенцю Б.В., Барзуху І.А., Шульзі О.І., 
Васильєву А.В.

Інформація про вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, передані у 2018 році із державної до комунальної власності Станіславської ОТГ (станом на 23.09.2020 року)

№ з/п № ділянки 
на плані

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце розташування 
земельної ділянки

Загальна 
площа, га

Цільове 
призначення

Примітки / інформація про прийняті радою рішення щодо 
розпорядження земельними ділянками



6 26 6520388600:03:001:0378

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
7,3841 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 03.05.2019 № 459/786 
надано дозволи на розроблення проектів землеустрою громадянам: 
Моренцю В.В., Дмитрієву О.П., Пінчуку С.А. Рішенням ради від 
24.03.2020 року № 799/1126 ухвалено: на площу 1,84 га розробити 
детальний план та проект землеустрою щодо відведення ділянки під 
розміщення кладовища. Розпорядженням голови Білозерської РДА 
від 23.04.2020 року №114 вирішено: розробити детальний план 
території 1,84 га.

7 35 6520388600:03:001:0223

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
13,6504 16.00

Рішенням ради від 21.12.2018 р. №355/682погоджено розроблення 
детального плану території 5,27 га відносно відведення земельної 
ділянки в оренду ТОВ “Гараж -С” для будівництва та електростанції 
з використанням енергії сонця. Рішенням ради від 25.02.2019 
№393/720 запропоновано решту площі 8,3804 залишити під 
громадське пасовище.

8 36 6520388600:03:001:0221

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
5,0000 16.00

 /Рішенням ради 23.06.2020 № 875/1202 ділянку включено до переліку 
(продаж права оренди на земельних торгах)

9 37 6520388600:03:001:0222

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
6,0002 16.00

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано залишити 
ділянку для громадського випасу худоби. Рішенням ради від 
24.03.2020№ 817/1144 надано дозвіл представнику власників худоби 
Агеєєвій О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби.

10 38 6520388600:03:001:0219

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
12,8012 16.00

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано залишити 
ділянку для громадського випасу худоби. Рішенням ради від 
24.03.2020№ 817/1144 надано дозвіл представнику власників худоби 
Агеєєвій О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби.

11 39 6520388600:03:001:0220

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
2,3000 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393720 запропоновано залишити 
ділянку під лісосмугу. 

12 40 6520388600:03:001:0218

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
4,5005 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393720 запропоновано відвести 
ділянку в оренду для сінокосіння. 

27

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки площею 14,0 га - у власність учасникам АТО для ведення 
особистого селянського господарства; решту- в оренду для 
сінокосіння та випасання худоби. Рішенням ради від 03.05.2019 № 
459/786 надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою 
громадянам Куцику О.О., Сливкіну М.М., Супруненку О.В., Луценку 
В.П. - по 1,8 га. Рішенням ради від 19.06.2019 № 540/867 надано дозвіл 
на розроблення проектів землеустрою громадянам Тирсине А.Ф., 
Тараненку Д.А.,  Варуку І.І. - по 1,8 га. Рішенням ради від 24.03.2020 
№ 804/1131 надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою 
громадянам Матасарю М.С., Дудуну М.В. - по 1,5 га.

13 6520388600:03:001:0217

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
38,0521 16.00



14 41 6520388600:03:001:0216

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
4,5198 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відвести 
ділянку в оренду для сінокосіння. 

15 28 6520386500:02:001:0548

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
2,3000 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393720 запропоновано відвести 
ділянку в оренду для сінокосіння. Рішенням ради від 25.02.2019 
№395/722 (із змінами за рішенням ради від 27.08.2019 №593/920) — 
надано дозвіл Єфімовій Г.Б. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду 1,8 га для сінокосіння та випасання худоби.  
Рішенням ради від 27.08.2019 №594/921 — надано дозвіл Тарасову 
В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

16 29 6520386500:02:001:0547

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 
область

0,6000 16.00

/Рішенням ради 23.06.2020 № 875/1202 ділянку включено до переліку 
(продаж права оренди на земельних торгах)

17 1 6520386500:02:001:0546

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
0,6227 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність громадян для ведення особистого селянського 
господарства.

18 2 6520386500:02:001:0545

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
0,3559 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність громадян для ведення особистого селянського 
господарства.

19 30 6520386500:02:001:0542

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,3700 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 19.06.2019 № 540/867 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Волоткевичу 
С.С.

20 3 6520386500:02:001:0543

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,3000 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.03.2020 № 804/1131 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Регорек Інні 
М.

21 4 6520386500:02:001:0534

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
0,4000 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність громадян для ведення особистого селянського 
господарства.

22 31 6520386500:02:001:0538

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,3000 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.10.2019 № 650/977 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Овєчкіну О.В.

23 32 6520386500:02:001:0539

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,5005 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.09.2019 № 619/946 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Жердецькому 
С.С.



24 33 6520386500:02:001:0535

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
2,0000 01.02

Обробіток землі здійснює фермерське господарство “Дністр”. Рішенням 
ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано після погодження 
проекту землеустрою, розглянути питання відведення ділянки у 
власність учаснику АТО  Луговському В.Ю. для ведення особистого 
селянського господарства (за дозволом ГУ ДГК від 28.11.2017 року). 
Рішенням ради від 23.01.2020 № 746/1073 повторно надано дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою гр. Луговському В.Ю.

25 5 6520386500:02:001:0533

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,1500 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.03.2020 № 804/1131 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Регорек Ірині 
М.

26 6 6520386500:02:001:0536

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,0000 16.00

Рішенням ради від 03.05.2019 №479/806 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 12.02.2020 № 759/1086 
надано дозвііл на розроблення проекту землеустрою гр.Іленді В.В.

27 34 6520386500:02:001:0532

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
1,9503 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 03.05.2019 № 472/799 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Шуму С.П..

28 7 6520386500:02:001:0529

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
0,5000 16.00

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність громадян для ведення особистого селянського 
господарства. 

29 15 6520386500:02:001:0707

Станіславська сільська рада,                                                                         
Білозерський район, Херсонська 

область
0,5061 01.03

Рішенням ради від 25.02.2019 №393/720 запропоновано відведення 
ділянки у власність громадян для ведення особистого селянського 
господарства. 

30 17 6520388600:03:001:0299

Херсонська область, 
Білозерський район, 

Станіславська сільська рада
0,8652 16.00

Рішенням ради від 23.01.2020 №742/1069 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.03.2020 № 804/1131 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Грищенку 
С.В.В.

31 18 6520388600:03:001:0300

Херсонська область, 
Білозерський район, 

Широкобалківська сільська рада
1,4059 16.00

Рішенням ради від 23.01.2020 №742/1069 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 12.02.2020 № 759/1086 
надано дозвііл на розроблення проекту землеустрою гр. Дудуну М.В.

32 19 6520388600:03:001:0301

Херсонська область, 
Білозерський район, 

Широкобалківська сільська рада
0,8653 16.00

Рішенням ради від 23.01.2020 №742/1069 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.03.2020 № 804/1131 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Грищенко І.В.

33 20 6520388600:03:001:0303

Херсонська область, 
Білозерський район, 

Широкобалківська сільська рада
0,7848 16.00

Рішенням ради від 23.01.2020 №742/1069 запропоновано відведення 
ділянки у власність учасникам АТО для ведення особистого 
селянського господарства. Рішенням ради від 24.03.2020 № 804/1131 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою гр. Стельмаху 
М.О.


