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вступ
Це дослідження було проведене протягом травня-вересня 2021 року громадською організацією «укра-
їнська природоохоронна група» . нами було проаналізовано земельні ділянки, що мають природну 
цінність, але були виставлені обласними підрозділами державної служби україни з питань геодезії, 
картографії та кадастру україни (держгеокадастр) на земельні торги як землі, цільове призначення 
яких передбачає розорювання . зокрема це стосується територій смарагдової мережі Європи, а також 
природно-заповідного фонду . дослідження не мало будь-якої грантової або спонсорської підтримки й 
повністю виконане за рахунок власних ресурсів організації . 

під час дослідження нами було ініційовано створення робочої групи за участі Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів україни, комітету верховної ради україни з питань екологічної політики 
та природних ресурсів, а також держгеокадастру . у травні та червні 2021 року відбувались засідання 
робочої групи в онлайн-режимі . Також про роботу, завдяки якій стала можливою підготовка звіту, ми 
доповідали Генеральному прокурору україни ірині венедиктовій під час зустрічі 18 червня 2021 року 
та на семінарі прокуратури запорізької області 5 серпня 2021 року .

підготовка звіту стала можливою завдяки проекту «підвищення прозорості та підзвітності під час 
розорювання пасовищ» за сприяння національного фонду на підтримку демократії .

за матеріалами дослідження нами підготовлено 41 пакет листів до держгеокадастру, Офісу Гене-
рального прокурора україни та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів україни, а також 
356 листів до ОТГ у різних областях . листування щодо питань, порушених нами в звіті, лише розпоча-
лось . Тому важливо зазначити, що цей звіт висвітлює ситуацію станом на 15 вересня 2021 року .

у цій роботі ми проаналізували ділянки державної власності, які було включено до переліку зе-
мельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги Головними управліннями держгеока-
дастру в областях (https://land .gov .ua/zemelni-auktsiony/) у період з січня по травень 2021 року включ-
но (після 24 травня держгеокадастр втратив відповідні функції у зв’язку зі змінами законодавства і 
у подальшому не виставляв земельні ділянки на торги) . аналізуючи кожну з ділянок, ми перевіряли її 
приналежність до природно-заповідного фонду, смарагдової мережі Європи й загалом оцінювали, чи є 
така ділянка природною територією . переважна більшість усіх ділянок виявились природними степами 
й луками, що виставлені на земельні торги як рілля . Тобто проведення торгів неминуче стане причиною 
розорювання цих ділянок . 

при цьому, 69 ділянок (1762 га) виявились територіями природно-заповідного фонду, розорю-
вання яких є порушенням законодавства (відповідальність передбачена статтею 252 кримінального 
кодексу україни) .

згідно з законом україни «про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики украї-
ни на період до 2030 року», у нашій державі спостерігається катастрофічне зменшення площі степових 
екосистем та унікальних степових ділянок, відзначається надмірна розораність території та порушення 
природного процесу ґрунтоутворення . Цілями ж державної політики визначено, зокрема, забезпечення 
сталого використання та охорони земель, зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, 
збереження унікальних природних ландшафтів, збереження та відновлення чисельності видів природної 
флори та фауни та середовищ їх існування . Одним з індикаторів виконання державної екологічної політи-
ки є збільшення площі пасовищ та сіножатей за рахунок ріллі: від 13% у 2015 році до 15 .8% у 2030 році . 
Тому перетворення на ріллю останніх степових ділянок суперечить не лише здоровому глузду, боротьбі зі 
зміною клімату й збереженню природи, але й задекларованій державою політиці!

у всіх випадках ми звернулись до Мінінстерства захисту довкілля та пририодних ресурсів україни 
з проханням звернутись до держгеокадастру з вимогою зняти зазначені ділянки з земельних торгів .

після оприлюднення нами першої новини про земельні торги на Миколаївщині (https://cutt .ly/cEirIgR) 
13 травня 2021 року, бути скасовані торги 182 га земель в області, 140 гектарів з яких є заповідними 
степами Тилігульського рлп та заказника «Михайлівський» (https://cutt .ly/sEirLi1) . 

24 травня президент україни володимир зеленський підписав закон україни «про внесення змін 
до земельного кодексу україни та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління 
та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX (https://cutt .ly/bEirOzy), що призвело до суттєвих 
змін у земельному законодавстві . ідеться про втрату повноважень держгеокадастру розпоряджатись 
землями сільськогосподарського призначення (ці повноваження були передані об’єднаним територі-
альним громадам) . 
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у результаті, держгеокадастр сформував велику кількість ділянок у всіх регіонах україни, підго-
тувавши їх до земельних торгів (більшість з них – природні території й досить часто – ділянки в межах 
природно-заповідного фонду), але втратив можливість такі торги проводити . законодавство ж не ви-
значає дії ОТГ відносно цих ділянок: виставляти на торги самостійно, проводити торги згідно з ухвале-
ними до передачі земель рішень, скасовувати рішення про виставлення на торги або вважати рішення 
такими, що втратили чинність . судячи з реакції ОТГ на наші звернення, усі вони поставились до ситуації 
по-різному й обрали один з чотирьох вищезазначених варіантів дій . крім того, з відповідей стало зро-
зуміло, що ОТГ по-різному поінформовані про існування природно-заповідного фонду, зокрема, деякі 
не визнають існування об’єктів пзф, оскільки «не створювали їх» . Таким чином, покладатись на громади 
й розраховувати на те, що, після втрати повноважень держгеокадастром, ОТГ ефективно охороняти-
муть природні території й збережуть їх від продажу та розорювання, не варто .

на наше переконання, держгеокадастр, чиї органи прийняли рішення про виставлення на торги ді-
лянок (під ріллю) природно-заповідного фонду, здійснили порушення при прийнятті таких рішень . від-
повідно, втрата повноважень у зв’язку з ухваленням законопроекту 2194 не має заважати скасуванню 
своїх рішення, прийнятих з порушенням законодавства . утім, держгеокадастр зайняв протилежну по-
зицію, про що повідомив нас у понад 20 відповідях на наші звернення, у яких ми просили відкликати 
рішення про виставлення на торги земель природно-заповідного фонду .

Щоб не втрачати час (а торги в різних випадках відбувались як до ухвалення законопроекту 
№2194, так і після), ми змушені були звернутись до кожної з ОТГ, природні ділянки в межах яких були 
виставлені на земельні торги держгеокадастром . усього було надіслано звернення до 356 ОТГ, зворот-
ний зв’язок надійшов від 138 громад . 

переважна більшість громад була занепокоєна проведенням земельних торгів без їх відома і від-
мовилася від підписання додаткових угод до договорів про продаж земельних ділянок на аукціоні . 
представники ОТГ зазначали, що при складанні нових переліків земельних ділянок, які виставляти-
муться на продаж, врахують інформацію про природну цінність земельних ділянок і будуть діяти в меж-
ах природоохоронного законодавства .

на час підготовки звіту можна підрахувати приблизну кількість гектарів природних земель, які вже 
врятовані завдяки цій роботі або потенційно будуть врятовані в майбутньому:

 -  1189 га природних земель зняті з торгів;
 - 1298 га земель не будуть розорані, оскільки вони є сіножатями та пасовищами і ОТГ згодились 

не змінювати їх тип угідь;
 - 60 га земель резервують під землі природно-заповідного фонду з ініціативи ОТГ;
 - 5829 га земель не планують розорювати, але про зняття з торгів чітко не повідомлено .

додамо сюди 182 га земель, які є частиною природно-заповідного фонду, земельні торги на які 
було скасовано наказом Головного управління держгеокадастру в Миколаївській області .

утім, від частини громад надійшла відповідь, що земельні торги за зазначеними ділянками вже 
відбулися, право оренди на них продане (137 га) або ОТГ не вбачають підстав для скасування торгів і 
планують продати ділянки в найближчий час (611 га) .

нижче більш детально розписано всі відповіді, що ми отримали від громад .

Таким чином, даний звіт підсумовує стан вирішення проблеми виставлення на земельні торги при-
родних територій шляхом переговорів з органами місцевого самоврядування та громадами . 

у наступному звіті буде узагальнено підсумки наступного етапу цієї роботи – шляхом звернень до 
органів прокуратури та національної поліції .
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вінницька область
з надісланих листів до 13-ти ОТГ у вінницькій області на даний час ми отримали 7 відповідей:
Оратівська селищна рада повідомила, що зазначений перелік природоохоронних ділянок з числа 

виставлених на торги, згідно з додатком, буде винесено на розгляд постійної комісії з питань земель-
них відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони історич-
них пам’яток та благоустрою, а в подальшому − на сесію ради (лист від 07 .07 .2021 №1301/02-18) .

копайгородська селищна рада повідомляє, що ділянка площею 7,8 га не може розорюватися, 
оскільки цільове призначення – для сінокосіння й випасання худоби, а не рілля (лист від 07 .07 .2021 
№454) .

Мурованокуриловецька селищна рада повідомляє, що ділянка площею 7,8878 га не є територією 
пзф, а її цільове призначення 01 .02 для ведення фермерського господарства (для закладки багато-
річних насаджень садів, ягідників, виноградників, для вирощування органічної продукції) (лист від 
08 .07 .2021 №02-12/в-206) .

погребищенська міська рада повідомила, що по зазначеній ділянці (кадастровий номер 
0523483000:01:002:0101), 25 травня 2021 року відбулися торги . на момент проведення торгів ділян-
ка відносилися до земель державної власності . Також зазначають, що на 15,6361 га пасовищ зазна-
ченої ділянки встановлено заборону розорювання (лист від 16 .07 .2021 №4966) .

Томашпільська селищна рада інформує, що ділянка площею 4,4214 га включена до переліку зе-
мельних ділянок, права на які будуть продані на земельних торгах, ділянка не відноситься до земель 
пзф, після продажу права оренди планується використовуватися як пасовище, що не передбачає роз-
орювання (лист від 12 .07 .2021 №02-08-14/1130) .

кунківська сільська рада* повідомляє, що зазначені земельні ділянки були включені до перелі-
ку, проте після ознайомлення з інформацією, викладеною в нашому листі, запевняють нас, що дані 
земельні ділянки загальною площею 16,0766 га не будуть виставлятися на продаж права оренди зе-
мельних ділянок з цільовим призначенням 01 як землі сільськогосподарського призначення (лист від 
15 .07 .2021 №281) .

Могилів-подільська* міська рада повідомляє, що направила листа до вінницької державної адміні-
страції про надання роз’яснення стосовно використання земельних ділянок за кадастровими номерами 
0522682600:02:000:0598 та 0522686800:01:000:0561 та надання підтвердження, що ділянки пере-
бувають у межах пзф та смарагдової мережі . підтвердження отримали, тому земельні ділянки не пе-
редадуть в оренду, не продадуть права користування ними на земельних торгах, про що повідомлено 
учасників торгів (лист від 06 .08 .2021 №02-22/2535) .

волинська область
з 5-ти звернень, відправлених до ОТГ волинської області, отримали 3 відповіді .
камінь-каширська міська рада повідомляє, що зазначена в зверненні ділянка сільськогосподарсько-

го призначення площею 9,4387 га не включена до переліку (лист від 05 .08 .2021 №823/02-03/2-21) .
Цуманська селищна рада не згодна з накми і повідомляє, що земельна ділянка, зазначена в звер-

ненні, не знаходиться біля річки, а біля неї є водовідвідний канал (лист від 22 .07 .2021 №01-30) .
Маневицька селищна рада повідомляє,що наразі клопотань щодо передачі вказаної земельної ді-

лянки в оренду до ради не надходило . у разі надходження таких клопотань наше звернення буде 
враховане відповідно до чинних нормативних вимог . Також з цього приводу вони надіслали лист до 
Головного управління держгеокадастру у волинській області (лист від 12 .08 .2021 №772/20/2-21) .

* – серед земельних ділянок, що виставлені на земельні торги є об’єкти природно-заповідного фонду
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дніпропетровська область
до ОТГ дніпропетровської області відправлено 39 листів, отримано 14 відповідей:
новопокровська селищна рада прийняла рішення «про відмову від проведення земельних торгів 

з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної влас-
ності» ділянок площею 287,8453 га (лист від 09 .07 .2021 №758) .

верхньодніпровська міська рада* повідомила, що інформація зі звернення врахується в подальшій 
роботі (лист від 07 .07 .2021 №1571) .

Миколаївська сільська рада попросила надати підтверджувальні документи природної цінності 
ділянки (лист від 06 .07 .2021 №1948) .

криничанська селищна рада* надану нами інформацію направила на розгляд постійної комісії 
(лист від 06 .07 .2021 №1035/03-11) .

лозуватська сільська рада направила листи в відповідні установи з проханням зупинити торги 
земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами загальною площею 97,8481 га у зв’язку 
з вивченням ситуації щодо забезпечення потреб населення громадськими пасовищами (лист від 
05 .07 .2021 №1532) .

саксаганська сільська рада попередила Головне управління держгеокадастру, що не погодить 
зміну типу ділянки площею 10,2511 га на ріллю, оскільки вона перебуває в зоні підтоплення й може 
використовуватися винятково для сінокосіння й випасання худоби, а також запропонували зняти її 
з торгів . стосовно двох ділянок загальною площею 14,9867 га повідомили, що на даний час ділянки є 
пасовищами й розорювати їх не можна, а для зміни угіддя на ріллю необхідні підстави, яких на даний 
час немає (лист від 01 .07 .2021 №421/0/2-21) .

вишнівська селищна рада повідомила, що по ділянці з кадастровим номером 1224582000:01:002:0361 
площею 16,1543 гa 22 .06 .2021 року відбулися земельні торги виконавцем дп «Центр державного зе-
мельного кадастру» м . дніпро . Також зазначили, що вишнівська селищна рада не була Організатором 
торгів (лист від 06 .2021 №504) . подальше листування з держгеокадастром призвело до скасування 
зазначених торгів як проведених з перевищенням повноважень .

Могилівська сільська рада повідомила, що при реєстрації права комунальної власності врахує про-
хання щодо заборони розорювання ділянки площею 18,702 га (лист від 29 .06 .2021 №118-жкг) .

Межівська селищна рада* повідомила, що ділянка в комунальну власність громаді не передава-
лась і є державною власністю (лист від 30 .06 .2021 №816/0/2-21) .

карпівська сільська рада звернулася до дніпропетровської регіональної філії державного під-
приємства «Центр державного земельного кадастру» для офіційного роз’яснення ситуації (лист від 
25 .06 .2021 №178/07-08/7) .

святовасилівська сільська рада повідомляє, що станом на 01 .07 .2021 року по чотирьох земельних 
ділянках проведено земельні торги та підписано договори оренди (примітка: їх кадастрові номери 
не вказані) . решта земельних ділянок перебуває в стадії розробки землевпорядної документації . Орга-
нізатором земельних торгів є Гу дзк у дніпропетровській області . Також зазначають, що післяреєстрації 
права комунальної власності на вказані нами земельні ділянки, питання про зняття цих ділянок з зе-
мельних торгів буде виставлено на розгляд сесії (лист від 09 .07 .2021 №941/1) .

солонянська селищна рада повідомляє, що направила запит до відділу в солонянському районі Голов-
ного управління держгеокадастру в дніпропетровській області (лист від 06 .07 .2021 №02-21-1300/0/2-21) .

Троїцька сільська рада повідомляє, що на час надсилання відповіді земельні ділянки, зазначені в звер-
ненні, не передані громаді у власність . у разі передачі зазначених ділянок у комунальну власність питання 
про непроведення земельних торгів буде винесено на розгляд (лист від 07 .07 .2021 №874/0/2-21) .

Широківська селищна рада повідомила, що земельні ділянки, щодо яких проводилися земельні 
торги,належать до державної форми власності . формування земельних ділянок для проведення аук-
ціонів, розроблення та затвердження проектів землеустрою зазначених ділянок, організація та прове-
дення земельних торгів здійснювалися Головним управлінням держгеокадастру в дніпропетровській 
області . з приводу питання розташування ділянок в межах рлп «Балка кобильна» повідомили, що на 
сьогодні, окрім прийнятого рішення, про його створення від 05 .12 .2014 року №597-28/VI, ніяких дій 
щодо формування території та встановлення на місцевості меж «кобильної балки» не здійснено, хоча 
Широківська селищна рада зазначає, що неодноразово наголошувала на необхідності завершення 
процедури визначення та встановлення меж (лист від 09 .08 .2021 №983/12-29) .
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донецька область
з відправлених 37 звернень до громад донецької області отримано 19 відповідей:
костянтинівська міська територіальна громада повідомляє, що рішень щодо переліку земель-

них ділянок, які або права на які підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), 
не приймала .Тому земельні ділянки за вищезазначеними кадастровими номерами загальною пло-
щею 109,6153 га, які мають природну цінність, не будуть включені до переліку земельних ділянок, 
які або права на які підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону (лист від 02 .07 .2021 
№1786/39) .

черкаська селищна рада повідомляє, що при розгляді питання про продаж земель буде врахована 
надана нами пропозиція щодо заборони розорювання цих ділянок у відповідні проекти землеустрою 
(лист від 29 .06 .2021 №уп-51/02 .1-05) .

Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація направила лист до запорізької регіональної 
філії дп «Центр дзк», спеціалісти яких не виявили земельні ділянки, які знаходяться в межах прибереж-
но-захисних смуг . і у відповіді пропонують нам звернутися до запорізької регіональної філії дп «Центр 
дзк» для отримання інформації стосовно крутизни схилів ділянок (лист від 01 .07 .2021 №680) .

новогродівська міська рада при формуванні ділянок на продаж врахує вимоги закону україни 
«про охорону земель» та положення водного кодексу україни (лист від 01 .07 .2021 №в-144-19) .

Мирноградська міська рада повідомила, що наданий час не планується проведення земельних 
торгів ділянок загальною площею 30,8146 га (лист від 30 .06 .2021 №вх .02-48в/2358/01) .

нікольська селищна рада* відмовила Гу держгеокадастру в донецькій області підписувати додат-
кову угоду до договору про продаж земельних ділянок на аукціоні загальною площею 1638,3491 га та 
повідомила, що при складанні переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні 
торги, будуть враховані всі обмеження на земельні ділянки (лист від 23 .06 .2021 №2-20/2709) .

кальчицька сільська рада не підписала угоду до договору на продаж ділянок загальною пло-
щею 2136,8656 га та запевняє, що буде діяти в межах природоохоронного законодавства (лист від 
22 .05 .2021 №02-25/1263) .

часовоярська міська рада врахує інформацію про природну цінність ділянки й недопущення її роз-
орювання (лист від 11 .06 .2021 №02-42/1847) .

старомлинівська сільська рада повідомила, що земельні ділянки загальною площею 221,5399 га 
не будуть виставлятися на торги (лист від .06 .2021 №771-02) .

добропільська міська рада не підписала додаткову угоду до договору для продажу ділянок пло-
щею 314,5952 га і при формуванні нового переліку земельних ділянок на продаж врахує наші рекомен-
дації (лист від 24 .06 .2021 №03/2553-15/01/02) .

курахівська міська рада на час надсилання відповіді проводила моніторинг земель і при визначен-
ні земельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги, врахує інформацію, зазначену 
в нашому листі (лист від 22 .06 .2021 №01-24/3177) .

світлодарська міська рада повідомила, що на час надходження звернення вона не має можливості 
впливати на проведення земельних торгів (лист від 04 .06 .2021 №02-1587-25) .

вугледарська міська рада на час надходження відповіді не була розпорядником зазначених 
земельних ділянок, тому вони звернулися до Гу держгеокадастру в донецькій області для приско-
рення передачі земельних ділянок в комунальну власність громаді . Також вони зазначили, що в по-
дальшому врахують інформацію стосовно ділянок, які мають природну цінність для україни (лист від 
03 .06 .2021 №0 .36/36-3632/0/8-21) .

волноваська міська військово-цивільна адміністрація повідомила, що розпорядження даними зе-
мельними ділянками поки не входить до її компетенції . (лист від 08 .06 .2021 №02/01-22) .

дружківська міська рада звернулася до Гу держгеокадастру в донецькій області про надан-
ня копій документів, які слугують підставою формування земельних ділянок (лист від 30 .06 .2021 
№4921/220 .25/1-21) .

слов’янська міська рада на час надходження відповіді не була розпорядником зазначених зе-
мельних ділянок . Також вони зазначили, що в подальшому врахують інформацію, зазначену в звер-
ненні, оскільки розуміють всю важливість охорони навколишнього середовища (лист від 10 .06 .2021 
№01-01-05в/2099) .
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Гродівська селищна рада* повідомила, що погоджується з чинними обмеженнями щодо викорис-
тання земельних ділянок та не планує проведення земельних торгів по них, а також надіслала до 
Гу держгео кадастру в донецькій області листа з проханням зняти з переліку вказані ділянки загальною 
площею 296,8652 га (лист від 09 .06 .2021 №02-14/817) .

новодонецька селищна рада повідомляє, що реєстрацію права власності на земельні ділянки се-
лищна рада не здійснювала . рішення про надання дозволів на розробку землевпорядної документації 
чи надання у власність/користування рада не приймала . (лист від 18 .06 .2021 №02-27/1344)

Мангушська селищна рада* повідомляє провідправку листа до Головного управління держгео-
кадастру вдонецькій області,де зазначено, що Мангушська селищна рада не вбачає за можливе під-
писання додаткової угоди до договору на продаж земельних ділянок площею 634,0009 га . (лист від 
15 .06 .2021 №03-35/1868)

запорізька область
до ОТГ Запорізької області надіслано 39 звернень, на даний час отримано 19 відповідей .
комиш-зорянська селищна рада повідомляє, що не має наміру надавати в користування чи влас-

ність зазначену ділянку площею 16,8135 га (лист від 09 .07 .2021 № 03-75/0829) .
андрівська сільська рада повідомила, що дані землі використовуються як пасовище і громада 

зацікавлена, щоб землі лишалися пасовищем, тому рада звернулася до Головного управління держ-
геокадастру в запорізькій області щодо виключення ділянок з переліку на продаж, загальна їх площа 
44,3361 га (лист від 07 .07 .2021 №864) .

Малинівська сільська рада повідомила, що не є організатором земельних торгів та їх не проводить 
(лист від 07 .07 .2021 №в-016-1) .

андріївська сільська рада* звернулася до Головного управління держгеокадастру в запорізь-
кій області з вимогою скасувати проведення земельних торгів ділянок площею 318,9496 га (лист від 
07 .07 .2021 №733/02-14) .

Берестівська сільська рада як організатор земельних торгів при інвентаризації земельних ділянок, 
право оренди яких буде виставлено на земельні торги, візьме до уваги наше звернення про непрове-
дення земельних торгів щодо зазначених земельних ділянок загальною площею 160,2095 га та прийме 
рішення про зняття їх з переліку земельних ділянок, право оренди яких буде виставлено на торги (лист 
від 05 .07 .2021 №01-73/1089) .

новоолександрівська сільська рада відповіла, що ділянка не є територією природно-заповідного 
фонду і не має обмежень у використанні, тому просить надати більш детальну інформацію про відне-
сення території до таких, що є природними територіями . Також зазначає, що на даних час договорів про 
проведення торгів не було підписано . (лист від 21 .07 .2021 №02-24/657)

Бердянська міська рада, яка на торгах має 3 ділянки смарагдової мережі відповіла, що на сьогодні 
юридичних статус території смарагдової мережі, а також законодавче регулювання – відсутні (лист від 
15 .07 .2021 №04-2877/31) .

якимівська селищна рада повідомила, що не є розпорядником земельних ділянок, зазначе-
них у зверненні й що вони не відносяться до земель комунальної власності селищної ради (лист від 
09 .07 .2021 №03 .1-12/2414) .

Молочанська міська рада інформує, що до моменту проведення державної реєстрації права кому-
нальної власності на земельні ділянки, розпорядження такими земельними ділянками органами місце-
вого самоврядування неможливе . Таким чином, земельні торги на земельні ділянки, зазначені в звер-
ненні, не відбулися (лист від 12 .07 .2021 №1570/11-22) .

Малотокмачанська сільська рада повідомляє, що на даний час торги не проводилися . питання 
щодо обмежень у вигляді заборони розорювання ділянки буде вирішене при розробці відповідної зе-
мельної документації . з огляду на правовий статус ділянки, на теперішній час її обробіток з метою ви-
рощування с/г культур неможливий (лист від 07 .07 .2021 №02-09-02-820) .

Токмацька міська рада повідомляє, що за результатами розгляду відповідного рішення Токмацької 
міської ради, 30 .06 .2021 року зрф дп «Центр дзк» скасовано проведення земельних торгів за лотом 
№68956 аукціону №34169 . кадастровий номер земельної ділянки 2325283200:04:001:0030, її площа 
213,4627 га (лист від 06 .07 .2021 №1471-21-35) .
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степненська сільська рада повідомляє, що ділянки площею 50,7306 га включені до переліку, здій-
снено підготовку лотів до продажу, оскільки їх продаж є вагомим інструментом поповнення бюджету . 
зазначають, що при укладанні договору оренди земельних ділянок буде враховано обмеження й роз-
орювання землі буде заборонено (лист від 05 .07 .2021 №02-01-16/917) .

костянтинівська сільська рада інформує, що, в разі прийняття рішення щодо продажу права орен-
ди, на земельних торгах будуть враховані вимоги статей 60, 61, 136 земельного кодексу україни, вод-
ного кодексу україни (лист від 03 .08 .2021 №1767) .

кирилівська селищна рада повідомляє,що не має наміру проводити земельні торги щодо земельної 
ділянки площею 11,4615 га (лист від 10 .07 .2021 №1331) .

Терпіннівська сільська рада повідомляє, що звернення буде розглянуте на постійній комісії з пи-
тань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітекту-
ри, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою . про результати розгляду нас додатково 
буде повідомлено . (лист від 04 .08 .2021 №1129)

комишуваська селищна рада повідомляє щодо зазначених нами земельних ділянок, що земель-
на ділянка (кадастровий номер 2323987900:04:002:0017) площею 12,5895 га має державну влас-
ність і цільове призначення 17 .00 землі резервного фонду; земельна ділянка (кадастровий номер 
2323988500:03:003:0018) площею 10,0232 га має державну власність і цільове призначення 16 .00 
землі запасу; земельна ділянка (кадастровий номер 2323986500:02:002:0074) площею 24,7021 га 
має державну власність і цільове призначення 16 .00 землі запасу . рада зазначає, що комишуватською 
селищною радою будь-яких рішень щодо виставлення їх на земельні торги не приймалось, а виставлен-
ня зазначених земельних ділянок на торги та зняття їх з торгів не входить до компетенції ради (лист 
від 28 .07 .2021 №01-70/1490/925) .

пологівська міська рада повідомляє, що на позачерговій сесії прийнято рішення від 04 .08 .2021 
року №1285, яким визначено перелік земельних ділянок, право оренди яких пропонується для прода-
жу на торгах . на сесію, яка відбудеться 20 .08 .2021 року, буде винесено проєкт рішення про виключен-
ня земельної ділянки (кадастровий номер 2324210100:13:007:0024) площею 18,3604 га . питання про 
внесення змін до землеустрою щодо обмежень у використанні ділянок у вигляді заборони розорювання 
на можуть бути порушені, оскільки рада не є замовником такої документації, у зв’язку з чим відсутні 
примірники проєктів землеустрою (лист від 10 .08 .2021 №2808/02 .1-20) .

семенівська сільська рада повідомляє, що земельна ділянка 2323081600:04:015:0004 площею 
15,9168 га перебуває в межахумовної прибережно-захисної смуги, додатковий договір до договору 
про підготовку лотів та проведення земельних торгів не підписувався . і семенівська сільська рада як 
розпорядник ділянки не включала її до переліку . (лист від 19 .08 .2021 №2019)

коралівська сільська рада повідомила, що не укладала жодних угод про зміни сторони по до-
говору на підготовку лотів та проведення земельних торгів . 11 .08 .2021 року комісією було здійснено 
обстеження зазначених ділянок та встановлено, що ділянки ознак обробітку не мають, порощені тра-
вою, деревами та чагарниками, використовуються мешканцями як пасовища . проте під час обстеження 
встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер 2324881600:03:157:0003 площею 12,0231 га 
містить ознаки обробітку приблизно 3 га (наявна скошена стерня), інша територія ділянки порощена 
травою, чагарниками та деревами . користувач земельної ділянки раді не відомий . про даний факт було 
повідомлено Бердянську окружну прокуратору (лист від 18 .08 .2021 №1560) .

київська область
до ОТГ київської області було направлено 21 лист, відповіли на даний час 12 громад:
Томашівська сільська рада повідомила, що земельна ділянка, яка є територією смарагдової 

мережі,уже багато років розорана .у раді вважають, що виключення ділянки з земельних торгів змен-
шить наповнення місцевого бюджету, тому вони просять надати інформацію про те, з якого часу та на 
підставі яких досліджень ділянка є смарагдовою і чи проводились обстеження ділянки з метою під-
твердження факту, що вонає природним степом (лист від 07 .07 .2021 №02-19/206) .

Баришівська селищна рада повідомила, що не має підстав для виключення з переліку зазначену 
ділянку площею 8,8293 га (лист від 05 .07 .2021 №42-02-10) .
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ставищенська селищна рада у відповідь на звернення рекомендує нам звернутися до Гу держге-
окадастру в київській області (лист від 24 .06 .2021 №03-19/644) .

Таращанська міська рада повідомила, що громада не є організатором земельних торгів і не буде їх 
проводити (лист від 24 .06 .2021 №2055 вих-21) .

поліська селищна рада пропонує нам звернутися до Гу держгеокадастру в київській області (лист 
від 24 .06 .2021 №622) .

іванківська селищна громада повідомила, що на вказані земельні ділянки земельні торги з прода-
жу права оренди не оголошені . питання щодо прийняття рішення про зняття даних ділянок із земель-
них торгів буде винесено на чергову сесію селищної ради (лист від 22 .07 .2021 №02-27-2216) .

яготинська міська рада інформує, що земельні торги були проведені 24 .06 .2021 року на ділянки 
з кадастровими номерами 3225582700:04:002:0031 площею 5,7646 га та 3225582100:01:001:0061 
площею 7,1766 га (примітка: територія смарагдової мережі) . на сесії міської ради 08 .07 .2021 року 
прийнято рішення про створення громадського пасовища на ділянці з кадастровим номером 
3225582100:01:003:0012 площею 24,0195 га (примітка: територія смарагдової мережі) . в подальшо-
му, при прийнятті радою будь-яких рішень по інших зазначених у зверненні ділянках будуть враховані 
наші побажання і рекомендації (лист від 09 .08 .2021 № 03-12/26-13) .

Бородянська селищна рада повідомила, що інформація про обмеження у використанні зазначених 
у листі земельних ділянок відсутня (лист від 05 .07 .2021 №10-08-2352) .

великодимерська селищна рада повідомляє, що інформацію викладену в нашому звернення при-
йнято до відома . рада не має намірів виставляти земельні ділянки с/г призначення на аукціон до за-
вершення робіт по інвентаризації земель (лист від 06 .07 .2021 №1803/03-05) .

васильківська міська рада повідомляє, що інформація прийнята до уваги (лист від 22 .07 .2021 
№566/01-29) .

сквирська міська рада повідомляє, що інформацію стосовно земельних ділянок, права на які буде 
виставлено на земельні торги, взято до відома (лист від 27 .07 .2021 №3229) .

переяславська міська рада повідомляє, що лист розглянуто та передано до управління містобу-
дування, архітектури та використання земель виконавчого комітету переяславської міської ради для 
врахування зазначених нами вимог в подальшій роботі (лист від 26 .07 .2021 №07-23/1980/2-21) .

львівська область
на даний час ми отримали 8 відповідей з 26 звернень до громад львівської області .
великомостівська міська рада повідомила, що станом на 01 .07 .2021 не є розпорядником зазна-

чених земельних ділянок (лист від 08 .07 .2021 №1466/05-10) .
пустомитівська міська рада повідомляє, що до завершення робіт з виготовлення проекту внесення 

змін до Генерального плану села Містки, міською радою не буде виставлятися на земельні торги зазна-
чена земельна ділянка (лист від 13 .07 .2021 №02-08/1359) .

Жидачівська міська рада повідомила, що три ділянки вже не є територією даної міської ради, а зе-
мельна ділянка площею 12 га з кадастровим номером 4621583300:05:000:1014 на даний час знята 
з земельних торгів (лист від 14 .07 .2021 №1867) . 

Городоцька міська рада повідомляє, що земельна ділянка перебуває в державній власності та за-
реєстрована за Гу дГк у львівській області (лист від 09 .07 .2021 №78-2286/0/2-21) .

козівська сільська рада повідомляє, що ділянка не виставлялась на земельні торги . на даний час 
відбувається процес перереєстрації вказаної ділянки з державної в комунальну власність і після його 
завершення радою буде вирішуватись питання щодо подальшого розпорядження останньою (лист від 
23 .07 .2021 №622/02-18) .

раулівська сільська рада повідомляє, що на час отримання нашого листа, сільською радою вже 
було пролонговано продаж права оренди на три земельні ділянки загальною площею 10,2760 га . 
додають, що незадіяння земельних ділянок сільськогосподарського призначення у сільськогосподар-
ському виробництві призводить до їх заліснення та подальшої непридатності для сільськогосподар-
ського виробництва . Тому радою було прийнято рішення про продаж права оренди на зазначені ді-
лянки з метою їх раціонального використання та збереження статусу земель сільськогосподарського 
призначення (лист від 02 .08 .2021 №1333) .
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Жовківська міська рада повідомила, що радою не затверджувалися документації із землеустрою, 
на підставі яких відбулось формування земельних ділянок зазначених у зверненні .Отже, внесення змін 
до них не віднесено до компетенції ради . Також в міській ради відсутні оригінали або копії документації 
із землеустрою, на підставі яких відбулось формування земельних ділянок із нашого додатку (лист від 
19 .08 .2021 №02-09/1685) .

стрілківська сільська рада повідомляє, що зазначена земельна ділянка площею 5,3 га, яка є терито-
рією смарагдової мережі, на торги виставлятися не буде . у разі надання дозволу на виготовлення проек-
ту землеустрою будуть внесені обмеження у вигляді заборони розорювання (лист від 02 .09 .2021 №616) .

Миколаївська область
29 звернень надіслано до громад миколаївської області, у результаті ми маємо 5 відповідей .
сухоєланецькою сільською радою рекомендовано клопотання перед Головним управлінням держгеока-

дастру в Миколаївській області про внесення обмежень щодо земельних ділянок (лист від 09 .06 .2021 №182) .
казанківська селищна рада направила клопотання до Головного управління держгеокадастру 

в Миколаївській області про встановлення факту, що зазначені земельні ділянки мають природну цін-
ність, та про виключення їх з переліку ділянок, права на які виставлено на земельні торги (лист від 
14 .06 .2021 №1594/14-10) .

інгульська сільська рада повідомила, що земельна ділянка відноситься до земель лісогосподар-
ського призначення та обліковується за дп «Баштанське лісове господарство» (лист від 09 .06 .2021 
№904/04 .05) .

врадіївська селищна рада повідомила, що не має підстав для скасування земельних торгів ділянок 
площею 48,8287 га (лист від 17 .06 .2021 №в-32-к) .

Березанська селищна рада повідомляє, що земельну ділянку (кадастровий номер 
4820981200:05:000:0751) площею 25 га рада на торги не виставляла та планує залишити її для по-
треб громади під випас худоби як малоцінну та таку, що не підлягає розорюванню .рада надіслала 
лист до Гу дГк в Миколаївськй області з пропозицією виключити дану ділянку з переліку (лист віл 
23 .06 .2021 № 09-06/1021/1) .

Одеська область
до ОТГ одеської області направлено 25 звернень і отримано 8 відповідей .
захарівська селищна рада у відповідь надає інформацію, що по ділянці площею 19, 9994 га (када-

стровий номер 5125280500:01:001:0474) торги не відбулися; по ділянці площею 52,3773 га (кадастро-
вий номер 5125283000:01:001:0709) торги відбулися 11 .06 .2021 року; по ділянці площею 30,6182 га 
(кадастровий номер 5125284500:01:001:0599) торги не відбулися (лист від 22 .07 .2021 №1164) .

раухівська селищна рада повідомила, що не є організатором земельних торгів (лист від 07 .07 .2021 
№542/02-20/20) .

саратська селищна рада повідомляє, що станом на 26 .07 .2021 р . перелік земельних ділянок, права 
на які буде виставлено на земельні торги, радою не формувався . при формуванні такого переліку, зе-
мельна ділянка (кадастровий номер 5124582400:01:001:0627) площею 20,5198 га, зазначена в звер-
ненні, до нього не буде включена (лист від 27 .07 .2021 №1706-02-14) .

ананьївська міська рада повідомляє, що повторні торги на вказану нами земельну ділянку 
05 .05 .2021 року не відбулися . інформація щодо обмежень, зазначених у нашому зверненні, відсутня 
в державному земельному кадастрі . після проведення реєстрації права комунальної власності земель-
на ділянка буде використовуватися за цільовим призначенням з урахуванням обмежень у використан-
ні, зареєстрованих у державному земельному кадастрі (лист від 23 .07 .2021 №2288) .

слобідська селищна рада повідомляє, що земельну ділянку (кадастровий номер 
5122583700:01:001:0333) площею 18,2537 га, через відсутність учасників було знято з земельних 
торгів (лист від 28 .07 .2021 №02-17/654) .
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соф’янівська сільська рада повідомляє, що при формуванні переліку рада врахує наш лист (лист 
від 06 .08 .2021 №1703) .

кілійська міська рада повідомляє, що станом на 02 .08 .2021 року до виконкому не надходило кло-
потання головного управління держгеокадастру в Одеській області щодо надання погодження на під-
готовку та проведення земельних торгів по даній ділянці (лист від 03 .08 .2021 №3495/11/21) .

визирська сільська рада повідомляє, що не надавала пропозицію щодо проведення земель-
них торгів відносно земельної ділянки державної власності, площею 2,7124 га (кадастровий номер 
5122781300:01:001:0784) (лист від 09 .08 .2021 №957/02-13/1776) .

полтавська область
з 13 листів до громад полтавської області відповідь надійшла від трьох .
новогалещинська селищна рада повідомила, що в договорі оренди на земельні ділянки площею 

170,1179 га передбачено не вчиняти такі дії: не змінювати вид угідь, не розорювати сіножаті, пасовища 
(лист від 23 .06 .2021 №658) .

зінківська міська рада* повідомляє, що при розгляді звернень до сесії міської ради щодо надання 
земельних ділянок у власність (користування) будуть враховані наші пропозиції (лист від 16 .07 .2021 
№02-24/1910) .

чутівська селищна рада повідомляє, що земельну ділянку площею 39,6529 га (кадастровий номер 
5325481600:00:001:0339) рада не має намірів виставляти на земельні торги . додатково повідомля-
ють, що в них відсутня будь-яка інформація про віднесення даної земельної ділянки до території сма-
рагдової мережі . зазначаємо, що ця інформація є в інформаційному шарі на публічній кадастровій карті 
(лист від 16 .07 .2021 №1231/01-32) .

сумська область
до ОТГ сумської області надіслано 9 звернень, з них отримано 3 відповіді .
свеська селищна рада просить надати підтверджувальні матеріали щодо земельних ділянок при-

родної цінності (лист від 16 .06 .2021 №02-11/1847) . підтверджувальні матеріали того, що ділянки ма-
ють природну цінність, ми надіслали . листом від 27 .08 .2021 року №02-22/214-і свеська селищна рада 
надіслала відповідь, що надані нами матеріали в подальшому будуть враховані в роботі .

Миропільська сільська рада повідомила, що не має юридичного права зупинити процес підготовки 
земельної ділянки до проведення земельних торгів ділянки площею 5,2332 га (лист від 24 .06 .2021 
№957/02-25) . зазначено, що ділянка є територією смарагдової мережі .

великописарівська селищна рада повідомила, що не є розпорядником зазначених земельних ді-
лянок (лист від 18 .06 .2021 №1888) .

Тернопільська область
до громад тернопільської області надіслано 30 звернень, відповіді надійшли від 10 .
лановецька міська рада* повідомляє, що на черговій сесії міської ради буде розглянуто питання 

щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів, а саме земельних ділянок загальною 
площею 23,8699 га, які знаходяться на території лановецької міської ради й відносяться до земель 
природно-заповідного фонду україни (лист від 06 .07 .2021 №1014/03-11) .

Борсуківська сільська рада повідомляє, що на ділянку 6123885700:01:001:0420 площею 6,5840 га 
продано права оренди (лист від 30 .06 .2021 №465) .

вишнівецька селищна рада повідомила, що ними укладено договори з Головним управлінням 
держгеокадастру про проведення земельних торгів площею 17,7292 га, частина з яких вже відбулася 
(лист від 18 .06 .2021 №633/1-1-12) .
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скала-подільська селищна рада зазначила, що ділянку площею 0,7610 га не віднесено до таких, 
що мають природну цінність (лист від 14 .06 .2021 №1086/2-14) .

Гусятинська селищна рада повідомила, що розгляне наше звернення на засіданні (лист від 
14 .06 .2021 №869/04-10) .

Микулинецька селищна рада направила звернення до Головного управління держгеокадастру для 
надання інформації щодо природної цінності вищевказаних земельних ділянок та врахування нашого 
звернення при проведення земельних торгів по даних ділянках (лист від 16 .06 .2021 №762) . від Микули-
нецької селищної ради надійшов ще один лист від 08 .07 .2021 року №853, у якому рада направляє нам 
отриману інформацію від Гу дГк в Тернопільській області щодо природної цінності зазначених ділянок 
та врахування нашого звернення при проведенні земельних торгів завказаними земельними ділянками .

Борщівська міська рада повідомляє, що 7 червня 2021 року проведено земельні торги по зазна-
чених ділянкахзагальною площею 16,9313 га (лист від 22 .06 .2021 №1296/01-18) .

підгороднянська сільська рада повідомила, що земельні торги по ділянці площею 1,0450 га від-
булися 31 травня 2021 року (лист від 11 .06 .2021 №659) .

Теребовлянська міська рада повідомила, що по ділянках загальною площею 7,5027 га проведені 
земельні торги (лист від 11 .06 .2021 №1772/02-16) .

заліщицька міська рада* інформує, що 01 .06 .2021 року відбулися торги по земельних ділянках з ка-
дастровими номерами 6122088300:01:001:0827 площею 1,5026 га, по інших 6122086200:01:001:3067, 
6122088300:01:001:0829 (рлп «дністровський каньйон»), 6122082400:01:001:0754 – не відбулися . по-
відомили, що здійснюватимуть контроль за проданою ділянкою, згідно вимог земельного та природоохо-
ронного законодавства . питання доцільності повторного продажу ділянок з к .н . 6122086200:01:001:3067, 
6122088300:01:001:0829 (рлп «дністровський каньйон»), 6122082400:01:001:0754 вирішуватиметься 
на засіданні . (лист від 02 .07 .2021 №03-23/1293) .

харківська область
у харківській області звернення були надіслані до 17-ти ОТГ, відповідь надійшла від 11 громад .
наталинська сільська рада повідомила про рішення, що після реєстрації права комунальної влас-

ності на земельну ділянку площею з6,7986 га (6323385000:04:000:0001) її не включатимуть до пере-
ліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується продати на земельних торгах, не передавати 
її у власність чи користування громадянам або юридичним особам та зарезервувати її для розши-
рення природно-заповідного фонду громади йстворення екологічної мережі сільської ради (лист від 
29 .06 .2021 №02-25/2882) .

Біляївська сільська рада у відповіді зазначила, що на цей час можливості вжиття заходів щодо зна-
ння з торгів наведених у переліку ділянок відсутні (лист від 18 .06 .2021 №02-21/967) .

Олексіївська сільська рада у відповіді зазначила, що наразі право комунальної власності на ділян-
ку не зареєстроване (лист від 17 .06 .2021 №02-14/1650) .

донецька селищна рада повідомляє, що земельна ділянка передана в оренду на 49 років, дата 
реєстрації права оренди 13 .12 .2014 року (лист від 09 .06 .2021 02-27/1070) .

валківська міська рада повідомила, що на частині земельної ділянки розташовані футбольні поля, 
інформація щодо природної цінності прийнята до уваги (лист від 24 .06 .2021 №04-39/2298) .

печенізька селищна рада повідомила, що не є розпорядником земельних ділянок (лист від 
26 .06 .2021 №09-17/1167) .

зачепилівська селищна рада* повідомила, що не має наміру проводити торги на зазначену земель-
ну ділянку площею 16,9839 га (лист від 18 .06 .2021 №1255/02,01-25) .

Барвінківська міська рада повідомила, що з метою розвитку мережі природно-заповідного фонду 
наше звернення буде враховане в подальшій роботі (лист від 16 .06 .2021 №02-28/2045) .

дворічанська селищна рада у відповідь на звернення зняти з земельних торгів земельну ділянку 
площею 4,1401 га (кадастровий номер 6321881500:06:001:0830), яка є територією смарагдової мере-
жі Європи, повідомила, що ділянка не віднесена до території природно-заповідного фонду, тому вони 
не вбачають підстав для знаття її з земельних торгів (лист від 15 .06 .2021 №04-17/в-104) .

ізюмська міська рада повідомляє, що на даний час не має повноважень вчиняти розпорядчі дії 
щодо вказаних земельних ділянок (лист від 05 .07 .2021 №448) .
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лозівська міська рада повідомляє, що інформацію взято до відома та буде враховано при розро-
бленні землевпорядної документації (лист від 12 .08 .2021 №3704/02-23-5ел/1) .

херсонська область
до громад херсонської області надіслано 23 звернення, від 10-ти прийшла відповідь .
виноградівська сільська рада* не буде проводити земельні торги щодо зазначених земельних ді-

лянок загальною площею 141,1651 га та ініціює внесення обмеження у вигляді заборони розорювання 
цих ділянок у відповідні проекти землеустрою (лист від (02 .07 .2021 №1926-06-18/0/21/700-13-08-
1326) .

дар’ївська сільська рада повідомила, що ділянки загальною площею 48,4675 га є пасовищами, 
тому розорюватися не будуть (лист від 08 .06 .2021 №02-23/1603) .

новомиколаївська сільська рада повідомила, що на час відповіді земельні ділянки не передалися 
в комунальну власність громаді, а інформація, зазначена в нашому зверненні, візьметься до уваги в по-
дальшій роботі (лист від 11 .06 .2021 №02-28/978) .

нижньосірогозька селищна рада просить надати офіційний письмовий висновок відповідних екс-
пертів по кожній земельній ділянці щодо її природної цінності та неможливості використання за цільо-
вим призначенням, визначеним в державному земельному кадастрі, для подальшого прийняття відпо-
відного рішення (лист від 10 .06 .2021 №1559-02-01/0/21/700) .

високопільська селищна рада зазначила, що земельні ділянки зняті із земельних торгів від 04 квіт-
ня 2021 року (лист від 08 .06 .2021 №2075-04/0/21/700-18 .06-1229) .

Олешківська міська рада* проводить аналіз даних земельних ділянок з урахуванням пропозицій, 
зазначених у нашому листі . на земельні ділянки з угіддями сіножаті, пасовища буде встановлено об-
меження щодо заборони їх розорювання (лист від 14 .06 .2021 №2416/04-12/2438/04-14/2021) .

верхньорогачицька селищна рада на даний час не є розпорядником земель, а після реєстрації 
права власності здійснюватимуться всі передбачені законодавством заходи щодо охорони вказаних 
земельних ділянок (лист від .06 .2021 №715) .

великоолександрівська селищна рада при визначенні переліку земельних ділянок комунальної 
власності, які будуть виставлятися на земельні торги, врахує наші пропозиції (лист від 17 .06 .2021 
№02-22-1013) .

скадовська міська рада повідомила, що в них відсутні підстави не виставляти земельні ділянки 
загальною площею 142,1345 га на аукціон (лист від 11 .06 .2021 №03-09-212/0/21/700-29 .1) .

чорнобаївська сільська рада повідомляє, що після реєстрації права комунальної власності буде 
винесене питання на сесію сільської ради щодо зазначеної земельної ділянки (лист від 01 .09 .2021 
№843-02-26/0/21/700-48 .02-472) .

чернівецька область
з 8-ми звернень до ОТГ чернівецької області відповідь надійшла від двох .
виконкомом Мамаївської сільської ради на 2021-2022 роки не включено до переліку вільних зе-

мельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах у вигляді аукціону, зазначену ділянку 
площею 15,5681 га (лист від 07 .07 .2021 №1394) .

кіцманська міська рада повідомляє, що по ділянці 02 червня 2021 року між Гу держгеокадастру 
в чернівецькій області, кіцманською міською радою та чернівецькою філією дп «вінницького науково-
дослідного та проектного інституту» укладена угода про заміну сторони в договорі про підготовку ло-
тів до проведення земельних торгів та проведення земельних торгів від 21 .10 .2019 року . чернівецькою 
філією дп «вінницького науково-дослідного та проектного інститут землеустрою» 03 червня 2021 року 
проведені торги з продажу права оренди земельної ділянки площею 22,6160 га, однак на час надання 
інформації, договір оренди на землі не укладений, оскільки не зареєстроване право комунальної влас-
ності на зазначену ділянку (лист від 08 .07 .2021 №1557) . листом №1806 від 10 .08 .2021 ми отримали 
ще одну відповідь . кіцманська міська рада, уклавши угоду про заміну сторони в договорі про підго-
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товку лотів до проведення земельних торгів та проведення земельних торгів, не отримала технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) − кадастровий номер 7322583500:01:001:0137− з метою продажу права оренди, тому надати 
її копію не може та не може вжити заходів щодо змін в частині обмежень на її використання .

чернігівська область
до громад чернігівської області надіслано 13 звернень, від 4-х надійшла відповідь .
новобасанська сільська рада повідомила, що комісією відхилене наше прохання в зв’язку з недо-

статністю інформації про природну цінність даної ділянки площею 16,3189 га, так як угіддя є сіножаті, 
що передбачає використання земельної ділянки без перевертання верхнього шару ґрунту (лист від 
25 .06 .2021 №02-17/727) .

Городянська міська рада* вважає за недоцільне скасування земельних торгів по ділянках за-
гальною площею 361,3803 га, окрім однієї ділянки площею 13,6244 га, яка має статус пзф (лист від 
23 .06 .2021 №03-09/833) .

Бахмацька міська рада не вбачає порушень та виступає організатором земельних торгів по ділян-
ках загальною площею0,9104 га (лист від 17 .06 .2021 №03-11/2137) .

добрянська селищна рада* повідомляє, що земельна ділянка з кадастровим номером 
7424486800:05:001:0273 площею 141,0430 га не буде виставлена на торги, оскільки є гідрологічним 
заказником місцевого значення «чорне болото» (лист від 06 .07 .2021 №3-29/795) .

усі виявлені ділянки, що є природними степами та луками, прибережними захисними смугами, 
ділянки, що є територією природно-заповідного фонду україни та територією смарагдової мережі, що 
виставлені на земельні торги, наведено в додатках 1-20 . 
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додаток 1.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в вінницькій області станом на 24 травня 2021 року 

місце розташу-
вання земельної 

ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Барський район

верхівська 7,8000 0520280400:01:002:0174
копайгородська 
громада

гайсинський район

кузьминецька 3,6494 0520883000:02:004:0121

Ботанічний за-
казник місцевого 
значення «лади-
жинський»

затверджена кунківська громада

носовецька 2,3644 0520885200:02:001:0711 кунківська громада
носовецька 0,3958 0520885200:02:001:0709 кунківська громада
носовецька 2,4899 0520885200:01:004:0097 кунківська громада
носовецька 4,3883 0520885200:01:004:0098 кунківська громада
кунківська 2,7888 0520883300:01:003:0146 кунківська громада
ярмолинецька 0,5643 0520887600:02:001:0162 Гайсинська громада
степаська 3,4002 0520885600:01:005:0112 Гайсинська громада
чечелівська 5,0605 0520886500:02:004:0164 Гайсинська громада
чечелівська 5,4480 0520886500:01:002:0141 Гайсинська громада
козятинський район

флоріанівська 3,4837 0521487600:03:001:0255
козятинська міська 
громада

Махнівська 7,7370 0521483200:06:001:0217 Махнівська громада
могилів-подільський район

Грушанська 2,4714 0522682600:02:000:0598
регіональний 
ландшафтний 
парк «Мурафа»

розорана
Могилів-подільська 
міська громада

ярузька 16,0000 0522688000:02:000:0512
Могилів-подільська 
міська громада

суботівська 2,7523 0522686800:01:000:0561 затверджена
Могилів-подільська 
міська громада

пилипівська 5,0276 0522685300:04:000:0095
Могилів-подільська 
міська громада

козлівська 2,1842 0522683200:02:000:1144
частина в за-
твердженій

розорана яришівська громада

Грушанська 2,6381 0522682600:02:000:0686
Могилів-подільська 
міська громада

Грушанська 6,2130 0522682600:02:000:0687
Могилів-подільська 
міська громада

мурованокуриловецький район

вербовецька 7,8878 0522880800:03:001:0332
Мурованокурило-
вецька громада

оратівський район

човновицька 3,5227 0523186600:02:004:0064
частково 
розорана

Оратівська громада

човновицька 1,2000 0523186600:02:004:0065 Оратівська громада
Осичнянської 4,5375 0523183600:02:002:0001 Оратівська громада
чернявська 4,6000 0523186900:02:004:0235 Оратівська громада
погребищенський район

Морозівська 25,2961 0523483000:01:002:0101
погребищенська 
міська громада

томашпільський район

Олександрівська 4,4214 0523980300:04:000:0379
Томашпільська 
громада
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місце розташу-
вання земельної 

ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

чечельницький район

Бритавська 3,0104 0525081600:04:000:0412

національний 
природний парк 
«кармелюкове 
поділля»

чечельницька 
громада

Шаргородський район

джуринська 2,8800 0525381400:01:003:0103
джуринська 
громада

додаток 2.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в волинській області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування земельної 
ділянки

площа
земельної
ділянки, 

га

кадастровий номер інше отг

ківерцівський район

Грем’яченська с/р 17,3202 0721881300:04:000:1004 Цуманська громада

луцький район

старосільська с/р 4,8433 0723686400:05:001:0022 колківська громада

любешівський район

Малоглушанська с/р 9,4387 0723186600:08:001:0018
частково 
розорана

камінь-каширська міська громада

маневицький район

Цмінівська с/р 7,1316 0723687600:06:001:0169 Маневицька громада

ратнівський район

Жиричівська с/р 5,0043 0724283000:02:002:0967 ратнівська громада

додаток 3.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в дніпропетровській області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування земельної 
ділянки площа кадастровий номер пЗф смарагдова 

мережа інше

верхньодніпровський район
водянська сільська рада 7,794 1221083300:01:058:0013

Мишуринрізька сільська рада 10 1221087000:01:106:0011 затверджена
частково 
розорана

Мишуринрізька сільська рада 26 1221087000:01:099:0021
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«Мости»

частково 
розорана

Бородаївська сільська рада 4,8047 1221082200:01:083:0029

зарічанська сільська рада 53,8307 1221085500:01:108:0007

водянська сільська рада 3,7014 1221083300:02:029:0089

верхівцевська міська рада 3,9894 1221010300:01:034:0029

верхівцевська міська рада 2,7014 1221010300:01:040:0044

Бородаївська сільська рада 13,9417 1221082200:01:079:0061

Бородаївська сільська рада 33,843 1221082200:01:079:0062

Бородаївська сільська рада 40,5271 1221082200:01:079:0059

Бородаївська сільська рада 9,9852 1221082200:01:079:0060

Бородаївська сільська рада 9,994 1221082200:01:084:0021

Додаток 1. Продовження
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місце розташування земельної 
ділянки площа кадастровий номер пЗф смарагдова 

мережа інше

васильківський район
Григорівська сільська рада 4,358 1220783300:01:008:0123
Григорівська сільська рада 5,3444 1220783300:01:008:0126
Григорівська сільська рада 8,5031 1220783300:01:008:0127
Шевченківська сільська рада 48 1220788800:01:008:0090

Шевченківська сільська рада 12,3 1220788800:01:007:0149
ландшафтний заказник 
місцевого значення  
«річка чаплина»

частково 
розорана

Григорівська сільська рада 58 1220783300:01:003:0112
ландшафтний заказник 
місцевого значення  
«чаплино-васильківський»

Шевченківська сільська рада 4,392 1220788800:01:011:0168
Шевченківська сільська рада 6,2278 1220788800:01:012:0179
Шевченківська сільська рада 14 1220788800:01:012:0177
павлівська сільсьска рада 2,2326 1220787700:02:004:0067

Шевченківська сільська рада 14,8908 1220788800:01:010:0203
частково 
садок

павлівська сільсьска рада 8,4538 1220787700:01:006:0107
чаплинська селищна рада 6,9923 1220755700:01:001:0162

письменська селищна рада 26,3298 1220755400:02:009:0154
частково 
розорана

письменська селищна рада 4,8201 1220755400:02:007:0081
частково 
розорана

дніпровський район
Миколаївська сільська рада 10,6983 1221485600:01:052:0009
степова сільська рада 13,8262 1221487200:04:027:0023

степова сільська рада 35,0006 1221487200:04:027:0032
частково 
розорана

криворізький район
червоненська сільська рада 5,8859 1221887000:05:001:1020 затверджена
червоненська сільська рада 7 1221887000:05:001:1099
недайводська сільська рада 6,599 1221884500:01:001:0516 затверджена
недайводська сільська рада 19,3125 1221884500:01:001:0611 затверджена
недайводська сільська рада 12,9948 1221884500:01:001:0519 затверджена
новопільська сільська рада 0,8033 1221884700:06:002:0006
златоустівська сільська рада 4,9905 1221882400:02:001:0272
златоустівська сільська рада 8,9065 1221882400:02:001:0269
Гейківська сільська рада 11 1221881400:05:001:0785
надеждівська сільська рада 14,7543 1221884300:03:001:1119
надеждівська сільська рада 10,7686 1221884300:03:001:1140
надеждівська сільська рада 3,9673 1221884300:04:001:0068
данилівська сільська рада 4,5 1221882900:02:001:0711
данилівська сільська рада 11,9744 1221882900:02:001:0713
данилівська сільська рада 5 1221882900:02:001:0715
данилівська сільська рада 6,8576 1221882900:02:001:0707

данилівська сільська рада 4,5152 1221882900:02:001:0599
частина в за-
твердженій

красівська сільська рада 6,1842 1221883500:07:001:0261
красівська сільська рада 8 1221883500:04:001:0635
Глеюватська сільська рада 5,3176 1221882000:09:003:0002
Глеюватська сільська рада 11,7197 1221882000:01:010:0019
Глеюватська сільська рада 3 1221882000:01:010:1727
лозуватська сільська рада 8,8799 1221884000:02:001:0320
Гейківська сільська рада 41 1221881400:02:001:0075
Грузька сільська рада 11 1221882200:05:001:0497
Широківської сільська рада 14,5594 1221888200:04:001:0625
радушненська селищна рада 4 1221855500:02:001:0666
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чкаловська сільська рада 15,0184 1221887700:03:001:1005 затверджена
недайводська сільська рада 3,7262 1221884500:01:001:0515 затверджена
Шевченківська сільська рада 8 1221885900:01:001:0936
Шевченківська сільська рада 6 1221885900:01:001:0787
данилівська сільська рада 5,811 1221882900:02:001:0709
радушненська селищна рада 8,2543 1221855500:03:001:0316
Широківська сільська рада 6,196 1221888200:04:001:0629
златоустівська сільська рада 8 1221882400:02:001:0149
недайводська сільська рада 3 1221884500:01:001:0569

недайводська сільська рада 5 1221884500:01:001:0554
ландшафтний заказник 
загальнодержавного зна-
чення «інгулецький степ»

частина в за-
твердженій

червоненська сільська рада 2,5 1221887000:05:001:1123
частково 
розорана

веселівська сільська рада 8,5 1221881200:04:001:1298
златоустівська сільська рада 17 1221882400:02:001:0191
недайводська сільська рада 7,2694 1221884500:01:001:0526 споруди
недайводська сільська рада 8,6302 1221884500:04:001:0141 затверджена
недайводська сільська рада 8,0278 1221884500:04:001:0143
веселівська сільська рада 11,4006 1221881200:04:001:1336
веселівська сільська рада 5,1318 1221881200:04:001:1333
надеждівська сільська рада 20,5085 1221884300:03:001:1137
надеждівська сільська рада 22,4944 1221884300:03:001:1142
данилівська сільська рада 8,3769 1221882900:04:001:1168
данилівська сільська рада 3,3282 1221882900:04:001:1162

Глеюватська сільська рада 8,84 1221882000:09:005:0001
частково 
розорана

Глеюватська сільська рада 14,4533 1221882000:01:001:1743
частково 
розорана

Глеюватська сільська рада 25,551 1221882000:01:001:1739
частково 
розорана

криничанський район

катеринопільська сільська рада 10 1222083000:01:001:0705
Ботанічний заказник 
місцевого значення 
«Житлова балка»

кудашівська сільська рада 4 1222083500:01:001:0161

катеринопільська сільська рада 4,0753 1222083000:01:001:0705
Ботанічний заказник 
місцевого значення 
«Житлова балка»

катеринопільська сільська рада 5 1222083000:01:001:0643
частково 
розорана

новоселівська сільська рада 10,8 1222084500:01:001:0648
Гуляйпільська сільська рада 6,809 1222082000:02:001:0531
світлогірська сільська рада 6,3709 1222081000:01:003:0001

саксаганська сільська рада 18,2323 1222082500:01:001:0550
Ботанічний заказник міс-
цевого значення «витоки 
річки саксагань»

Гуляйпільська сільська рада 4,7713 1222082000:02:001:0603
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«степовий каньойн»

червоноіванівська сільська рада 15,8875 1222086500:01:001:0533
червоноіванівська сільська рада 6,8992 1222086500:01:001:0533

червоноіванівська сільська рада 6,5 1222086500:01:001:0534
Ботанічний заказник міс-
цевого значення «витоки 
річки Базавлук»

червоноіванівська сільська рада 5 1222086500:01:001:0546
Ботанічний заказник міс-
цевого значення «витоки 
річки Базавлук»
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Гуляйпільська сільська рада 11,8012 1222082000:01:001:0632
Ботанічний заказник 
місцевого значення 
«середньобазавлуцький»

Гуляйпільська сільська рада 8,0468 1222082000:01:001:0627
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«степовий каньойн»

світлогірська сільська рада 3,5097 1222081000:01:002:0485
семенівська сільська рада 3,1412 1222086000:01:001:0350 затверджена
семенівська сільська рада 3,8311 1222086000:02:001:0304
семенівська сільська рада 19 1222086000:01:001:0383 затверджена
семенівська сільська рада 10 1222086000:01:001:0386 затверджена
новоселівська сільська рада 13,6 1222084500:01:001:0368
новоселівська сільська рада 17,4 1222084500:01:001:0368
новоселівська сільська рада 19,9584 1222084500:01:001:0655
промінська сільська рада 1,6149 1222088600:01:001:0274

адамівська сільська рада 22,3745 1222080500:01:003:0012
Ботанічний заказник 
місцевого значення 
«верхньобазавлуцький»

адамівська сільська рада 10,2921 1222080500:01:001:0414
Ботанічний заказник міс-
цевого значення «витоки 
річки Базавлук»

межівський район
райпільська сільська рада 6 1222687700:01:002:0431

слов’янська сільська рада 80,8751 1222688800:02:002:0281
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«долина річки Бик»

іванівська сільська рада 9 1222684400:01:004:0318
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«антонівський»

слов’янська сільська рада 30 1222688800:02:002:0217
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«долина річки Бик»

зорянська сільська рада 6,7388 1222683300:01:003:0879
частково 
розорана

зорянська сільська рада 123,472 1222683300:01:001:0422
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«сухий Бичок»

зорянська сільська рада 18,4435 1222683300:01:004:0549

слов’янська сільська рада 8,3653 1222688800:01:002:0877
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«долина річки Бик»

слов’янська сільська рада 27,2632 1222688800:01:002:0894
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«долина річки Бик»

слов’янська сільська рада 90,5174 1222688800:02:001:0325
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«Балка скелька»

слов’янська сільська рада 36,6441 1222688800:02:001:0353
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«Балка скелька»

слов’янська сільська рада 12,1109 1222688800:01:002:0944
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«Балка скелька»

частково 
розорана

магдалинівський район 
Жданівська сільська рада 4,4263 1222382500:01:001:1054
Жданівська сільська рада 12,7 1222382500:01:001:1055

поливанівська сільська рада 3,0639 1222386000:01:001:0901
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«верхньокільченський»
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котовська сільська рада 15,5836 1222383500:01:003:0929
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«заплавка»

Оленівська сільська рада 12 1222385300:01:001:0695
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«верхньочаплинський»

заплавська сільська рада 14,2176 1222383000:01:001:1860
нікопольський район
криничуватська сільська рада 11,633 1222982800:01:003:0178

криничуватська сільська рада 4,6665 1222982800:01:003:0177
частково 
розорана

криничуватська сільська рада 7,3777 1222982800:01:003:0179
частково 
розорана

криничуватська сільська рада 4,0747 1222982800:04:004:0027
частково 
розорана

криничуватська сільська рада 26,0652 1222982800:04:001:0052
частково 
розорана

покровська сільська рада 31,2274 1222985500:04:003:0008

покровська сільська рада 57,9218 1222985500:01:001:0034
ландшафтний заказник 
загальнодержавного зна-
чення «Богданівський»

покровська сільська рада 129,9355 1222985500:04:003:0009

покровська сільська рада 2,7839 1222985500:03:001:0009
частково 
розорана

покровська сільська рада 7,7483 1222983900:01:001:0069
новомосковський район
новостепанівська сільська рада 32,9 1223284500:02:150:1001 затверджена
вільненська сільська рада 36,6623 1223281500:01:026:0001
василівська сільська рада 6,0455 1223281000:01:001:0050

Миколаївська сільська рада 11 1223284000:03:401:1002
частково 
розорана

василівська сільська рада 10,3236 1223281000:02:029:1007 затверджена
петриківський район
Єлизаветівська сільська рада 4,8 1223780800:03:003:0131
Єлизаветівська сільська рада 3 1223780800:03:003:0817
Єлизаветівська сільська рада 8 1223780800:03:003:0819
Єлизаветівська сільська рада 5,3043 1223780800:03:003:0818

Шульгівська сільська рада 14,3943 1223783800:01:001:0928
частково 
розорана

петропавлівський район
дмитрівська сільська рада 15,0706 1223881500:01:001:5140
покровський район

катеринівська сільська рада 10 1224286100:01:001:0836
частково 
розорана

Орлівська сільська рада 11 1224287800:01:001:0239
п’ятихатський район
Троїцька сільська рада 12 1224587500:01:002:0222
Біленщинська сільська рада 8,3553 1224580500:01:001:0308
Богдано-надеждівська сільська 
рада

7,446 1224581000:01:002:0350

виноградівська сільська рада 5,0899 1224588500:02:001:0295
виноградівська сільська рада 6,3613 1224588500:02:001:0299
комісарівська сільська рада 2,2346 1224582000:01:003:0324
комісарівська сільська рада 2,9698 1224582000:01:002:0351
саївська сільська рада 6,0161 1224586000:01:002:0529
саївська сільська рада 8,9706 1224586000:05:001:0019
саївська сільська рада 10,2511 1224586000:01:002:0525
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комісарівська сільська рада 16,1543 1224582000:01:002:0361
Жовтянська сільська рада 9,3283 1224581500:02:002:0363

Жовтянська сільська рада 16,3838 1224581500:02:001:0302
частково 
розорана

Троїцька сільська рада 56,2645 1224587500:01:002:0307

Біленщинська сільська рада 13,3532 1224580500:01:001:0311
частково 
розорана

Біленщинська сільська рада 4,3006 1224580500:01:004:0246
Біленщинська сільська рада 28,106 1224580500:01:001:0295
Біленщинська сільська рада 4,7022 1224580500:01:001:0310
Біленщинська сільська рада 4,1261 1224580500:01:001:0291
Біленщинська сільська рада 2,7523 1224580500:01:001:0293
Біленщинська сільська рада 2,1183 1224580500:01:002:0220
томаківський район
новокиївська сільська рада 10 1225487500:01:002:0155
зеленогайська сільсьска рада 3,3846 1225483200:01:002:0184
зеленогайська сільсьска рада 17,2408 1225483200:01:001:0287
зеленогайська сільсьска рада 4,2143 1225483200:01:001:0001
синельниківський р-н
писарівська сільська рада 21,67 1224886800:01:003:0207
писарівська сільська рада 3,9323 1224886800:01:002:0415
солонянський район
іверська сільська рада 4,7 1225083000:03:001:0098

іверська сільська рада 12,5 1225083000:02:002:0103
частково 
розорана

Олександропільська сільська 
рада

18,2 1225080500:02:002:0113

іверська сільська рада 7,1689 1225083000:02:001:0023
іверська сільська рада 8,035 1225083000:02:001:0022

іверська сільська рада 14,5776 1225083000:02:002:0087
частково 
розорана

іверська сільська рада 15,959 1225083000:03:001:0047
іверська сільська рада 11,6913 1225083000:01:001:0083
іверська сільська рада 32,485 1225083000:01:001:0081
Березнуватівська сільська рада 4,4399 1225081200:01:001:0113
Березнуватівська сільська рада 7,9879 1225081200:01:001:0111
Березнуватівська сільська рада 5,0808 1225081200:01:001:0110
Березнуватівська сільська рада 6,0432 1225081200:01:001:0108
Березнуватівська сільська рада 4,952 1225081200:01:001:0107
Березнуватівська сільська рада 3,4487 1225081200:01:002:0108
Березнуватівська сільська рада 17,4131 1225081200:01:002:0114
Березнуватівська сільська рада 13,6154 1225081200:01:002:0115
Березнуватівська сільська рада 10,7051 1225081200:01:002:0116
Березнуватівська сільська рада 20,0317 1225081200:01:002:0122
сурсько-Михайлівська сільська 
рада

81,6776 1225087300:01:002:0451

сурсько-Михайлівська сільська 
рада

5,8789 1225087300:01:002:0456

сурсько-Михайлівська сільська 
рада

18,3845 1225087300:01:001:0093

сурсько-Михайлівська сільська 
рада

49,4001 1225087300:01:001:0097
частково 
розорана

сурсько-Михайлівська сільська 
рада

93,6945 1225087300:01:001:0096

сурсько-Михайлівська сільська 
рада

6,0979 1225087300:01:002:0461
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сурсько-Михайлівська сільська 
рада

34,7066 1225087300:01:001:0101

сурсько-Михайлівська сільська 
рада

6,7845 1225087300:01:001:0102

Олександропільська сільська 
рада

11,1435 1225080500:01:001:0045

Олександропільська сільська 
рада

9,7734 1225080500:01:002:0043

Олександропільська сільська 
рада

4,4652 1225080500:01:002:0039
частково 
розорана

Олександропільська сільська 
рада

2,7878 1225080500:03:002:0037

Олександропільська сільська 
рада

16,159 1225080500:01:001:0053

Олександропільська сільська 
рада

13,6816 1225080500:01:001:0046

Олександропільська сільська 
рада

37,4641 1225080500:01:001:0052

Олександропільська сільська 
рада

19,6615 1225080500:01:001:0050

Олександропільська сільська 
рада

4,2321 1225080500:01:001:0047

Олександропільська сільська 
рада

7,2365 1225080500:01:002:0051

Олександропільська сільська 
рада

35,9238 1225080500:01:002:0048

письмечівська сільська рада 9,4492 1225085500:01:021:0002
письмечівська сільська рада 7,7201 1225085500:01:002:0048
письмечівська сільська рада 51,7843 1225085500:01:001:0123
письмечівська сільська рада 11,2747 1225085500:01:001:0136

привільнянська сільськ рада 4,094 1225086000:01:001:0074
частково 
розорана

привільнянська сільськ рада 9,1395 1225086000:01:001:0082

привільнянська сільськ рада 11,9715 1225086000:01:002:0130
частково 
розорана

привільнянська сільськ рада 20,2923 1225086000:02:002:0039
привільнянська сільськ рада 10,0884 1225086000:02:003:0054
привільнянська сільськ рада 4,6854 1225086000:02:003:0051
привільнянська сільськ рада 4,7785 1225086000:02:003:0062
письмечівська сільська рада 17,7775 1225085500:01:001:0119
софіївський район
новоюлівська сільська рада 5,6 1225285500:01:001:0303
новоюлівська сільська рада 5,3295 1225285500:01:002:0197

кам'янська сільська рада 6,8 1225283800:01:001:0149
частково 
розорана

Ордо-василівська сільська рада 17,7848 1225286600:02:001:0506
Ордо-василівська сільська рада 15,5833 1225286600:02:001:0511
Ордо-василівська сільська рада 13,3319 1225286600:02:005:0385
кам'янська сільська рада 13,1619 1225283800:02:001:0285
кам'янська сільська рада 9,5631 1225283800:02:002:0228
новоюлівська сільська рада 1,9957 1225285500:01:003:0253
Ордо-василівська сільська рада 13,2016 1225286600:02:002:0247
Ордо-василівська сільська рада 27 1225286600:03:003:0285
Царичанський р-н
ляшківська сільська рада 11,5915 1225683000:02:001:0030
Цибульківська сільська рада 18,702 1225685000:01:005:0374

Додаток 3. Продовження
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Широківський район

Широківська селищна рада 3 1225883300:13:013:0067
частково 
розорана

Широківська селищна рада 2 1225883300:13:013:0066

Шестірянська сільська рада 3 1225887700:06:003:0040
регіональний ланд-
шафтний парк «Балка 
кобильна»

Широківська селищна рада 2,7127 1225855100:01:009:0051
частково 
розорана

Широківська селищна рада 3,6 1225855100:01:017:0002
Широківська селищна рада 5,669 1225855100:01:017:0003
андріївська сільська рада 6,2879 1225882200:01:004:0052 затверджена

Широківська селищна рада 14,3039 1225887700:04:003:0585
регіональний ланд-
шафтний парк «Балка 
кобильна»

частина в за-
твердженій

андріївська сільська рада 11,501 1225882200:01:008:0020

Широківська селищна рада 13,4507 1225887700:04:001:0206
регіональний ланд-
шафтний парк «Балка 
кобильна»

Юр'ївський район

Жемчужненська сільська рада 10,6034 1225981000:01:003:0529
ландшафтний заказник 
місцевого значення 
«варламівський»

варварівська сільська рада 14,2863 1225980500:01:003:0389
вербуватівська сільська рада 27,7722 1225980700:01:001:0494 затверджена
Олександрівська сільська рада 8 1225980200:01:001:0623
новов'язівська сільська рада 5,0067 1225982500:01:002:1143
новов'язівська сільська рада 14,0632 1225982500:01:001:0951
новов'язівська сільська рада 11,8391 1225982500:01:002:1156
новов'язівська сільська рада 2,8521 1225982500:01:002:1142
Олександрівська сільська рада 16,3928 1225980200:01:005:0062

додаток 4.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в донецькій області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

артемівський район (Бахмутський)
калинівська 
сільська рада

9,9808 1420983900:01:025:0018
часовоярська міська 
громада

зайцівська  
сільська рада

13,5527 1420983000:02:047:0017
Бахмутська міська 
громада

новолуганська 
сільська рада

4,7395 1420986200:02:063:0001
світлодарська 
міська громада

покровська 
сільська рада

34,1134 1420987500:02:013:0003
входять 
природні 
території

Бахмутська міська 
громада

покровська 
сільська рада

10,9877 1420987500:02:061:0001
входять 
природні 
території

Бахмутська міська 
громада

покровська 
сільська рада

9,1158 1420987500:02:046:0023
входять 
природні 
території

Бахмутська міська 
громада

Додаток 3. Продовження
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покровська 
сільська рада

5,0264 1420987500:02:047:0025
входять 
природні 
території

Бахмутська міська 
громада

покровська 
сільська рада

40,0491 1420987500:02:034:0004
Бахмутська міська 
громада

покровська 
сільська рада

24,9199 1420987500:02:033:0009
Бахмутська міська 
громада

покровська 
сільська рада

12,5668 1420987500:02:010:0018
Бахмутська міська 
громада

покровська 
сільська рада

42,7535 1420987500:02:011:0001
Бахмутська міська 
громада

іванівська  
сільська рада

22,2606 1420985500:01:041:0032
Бахмутська міська 
громада

луганська 
селищна рада

11,5385 1420955400:01:109:0002
входять 
природні 
території

світлодарська 
міська громада

луганська 
селищна рада

34,4021 1420955400:02:024:0023
світлодарська 
міська громада

зайцівська 
сільська рада

46,2751 1420983000:01:105:0093
Бахмутська міська 
громада

зайцівська 
сільська рада

27,8681 1420983000:01:117:0011
Бахмутська міська 
громада

зайцівська 
сільська рада

23,5111 1420983000:01:118:0013
Бахмутська міська 
громада

клинівська 
сільська рада

56,1272 1420984500:01:010:0001
Бахмутська міська 
громада

кодемська сіль-
ська рада

12,7033 1420985000:01:011:0010
світлодарська 
міська громада

роздолівська 
сільська рада

16,6400 1420988000:04:000:0003
входять 
природні 
території

соледарська міська 
громада

яковлівська 
сільська рада

45,4976 1420989900:01:004:0004
входять 
природні 
території

соледарська міська 
громада

яковлівська 
сільська рада

19,4222 1420989900:01:111:0004
соледарська міська 
громада

добропільський район
нововодянська 
сільська рада

4,3475 1422085500:01:000:0901
Білозерська міська 
громада

святогорівська 
селищна рада

8,0000 1422055500:01:000:0901
добропільська 
міська громада

святогорівська 
селищна рада

20,9112 1422055500:01:000:0950
добропільська 
міська громада

святогорівська 
селищна рада

36,5965 1422055500:01:000:0951
добропільська 
міська громада

святогорівська 
селищна рада

12,0071 1422055500:01:000:0955
добропільська 
міська громада

криворізька ОТГ 16,0725 1422082200:01:000:1127 криворізька громада
криворізька ОТГ 16,2098 1422082200:01:000:1133 криворізька громада
Шахівська ОТГ 20,6215 1422083300:01:000:1369 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 19,6877 1422083300:01:000:1374 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 10,2610 1422083300:01:000:1377 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 11,3454 1422083300:01:000:1378 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 11,0302 1422083300:01:000:1409 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 12,1957 1422083300:01:000:1419 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 14,3999 1422083300:01:000:1420 Шахівська громада
Шахівська ОТГ 16,6014 1422083300:03:000:0753 Шахівська громада

Додаток 4. Продовження
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криворізька ОТГ 96,4060 1422084400:01:000:1045 криворізька громада
криворізька ОТГ 11,8346 1422084400:01:000:1056 криворізька громада
криворізька ОТГ 1,9735 1422084400:01:000:1018 криворізька громада
нововодянська 
сільська рада

37,3662 1422085500:01:000:0969
Білозерська міська 
громада

нововодянська 
сільська рада

14,6867 1422085500:01:000:0972
Білозерська міська 
громада

Шахівська ОТГ 17,3248 1422086600:01:000:2836 Шахівська громада
світлівська 
сільська рада

23,2520 1422088000:01:000:1660
добропільська 
міська громада

світлівська 
сільська рада

10,7847 1422088000:01:000:1668
добропільська 
міська громада

світлівська 
сільська рада

93,2549 1422088000:01:000:1669
добропільська 
міська громада

світлівська 
сільська рада

13,7062 1422088000:01:000:1679
добропільська 
міська громада

світлівська 
сільська рада

28,5533 1422088000:01:000:1680
входять 
природні 
території

добропільська 
міська громада

світлівська 
сільська рада

19,3905 1422088000:01:000:1692
добропільська 
міська громада

світлівська 
сільська рада

48,1388 1422088000:01:000:1698
добропільська 
міська громада

криворізька ОТГ 15,2669 1422088800:06:000:0596 криворізька громада
криворізька ОТГ 34,1427 1422088800:06:000:0600 криворізька громада
криворізька ОТГ 17,5964 1422088800:06:000:0602 криворізька громада
криворізька ОТГ 16,2718 1422088800:06:000:0607 криворізька громада
криворізька ОТГ 29,6298 1422088800:06:000:0609 криворізька громада
криворізька ОТГ 13,9261 1422088800:06:000:0618 криворізька громада
олександрівський район
високопільська 
сільська рада

13,7612 1420382200:02:000:0002
Олександрівська 
громада

високопільська 
сільська рада

2,0384 1420382200:02:000:0005
Олександрівська 
громада

високопільська 
сільська рада

2,2642 1420382200:02:000:0006
Олександрівська 
громада

високопільська 
сільська рада

0,8054 1420382200:02:000:0004
Олександрівська 
громада

веселогірська 
сільська рада

12,3747 1420383800:01:000:0787
новодонецька 
громада

криничанська 
сільська рада

14,1412 1420383800:01:000:0635
затверджена, 
але вже поле

новодонецька 
громада

спасько-Михай-
лівська сільська 
рада

20,4636 1420387300:01:000:1973
новодонецька 
громада

Олександрівська 
селищна рада

17,2955 1420386600:01:002:0530

Ботанічний за-
казник місцевого 
значення «верх-
ньосамарський»

затверджена
Олександрівська 
громада

Олександрівська 
селищна рада

31,3506 1420386800:02:000:0816
Олександрівська 
громада

криничанська 
сільська рада

12,7664 1420383800:01:000:0620
новодонецька 
громада

веселогірська 
сільська рада

24,6412 1420387000:01:000:0734
входять 
природні 
території

новодонецька 
громада

Додаток 4. Продовження
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великоновосілківський район
комарська 
сільська рада

41,9215 1421282400:02:001:2239 комарська громада

Багатирська 
сільська рада

11,0023 1421280800:02:001:0913
входять 
природні 
території

великоновосілківська 
громада

комарська 
сільска рада

49,2391 1421282400:02:001:2238 комарська громада

Багатирська 
сільська рада

16,3525 1421280800:01:002:0181
великоновосілківська 
громада

Багатирська 
сільська рада

15,9978 1421280800:02:001:0912
великоновосілківська 
громада

піддубненська 
сільська рада

22,0753 1421284400:02:001:0530 комарська громада

великоновосіл-
ківська селищна 
рада

94,4845 1421255100:01:004:0449
великоновосілківська 
громада

великоновосіл-
ківська селищна 
рада

25,2977 1421255100:01:004:0519
великоновосілківська 
громада

андріївська 
сільська рада

27,7190 1421280200:01:002:0739
великоновосілківська 
громада

Багатирська 
сільська рада

112,2281 1421280800:01:002:0176
великоновосілківська 
громада

Багатирська 
сільська рада

107,7665 1421280800:01:002:0177
великоновосілківська 
громада

Багатирська 
сільська рада

27,0772 1421280800:01:002:0178
великоновосілківська 
громада

Багатирська 
сільська рада

20,4859 1421280800:01:002:0179
великоновосілківська 
громада

Багатирська 
сільська рада

15,9978 1421280800:02:001:0912
великоновосілківська 
громада

іскрівська 
сільська рада

48,4175 1421281800:01:001:1004 комарська громада

іскрівська 
сільська рада

22,9139 1421281800:02:001:0651 комарська громада

іскрівська 
сільська рада

83,0249 1421281800:02:001:0653 комарська громада

комарська 
сільська рада

115,6471 1421282400:01:001:1079 комарська громада

комарська 
сільська рада

23,6031 1421282400:01:001:1080 комарська громада

комарська сіль-
ська рада

65,4277 1421282400:02:001:2236 комарська громада

костянтинопіль-
ська сільська 
рада

226,7896 1421282700:01:001:0906
великоновосілківська 
громада

костянтинопіль-
ська сільська 
рада

45,7642 1421282700:02:001:0214
великоновосілківська 
громада

костянтинопіль-
ська сільська 
рада

14,2053 1421282700:03:001:1397
великоновосілківська 
громада

костянтинопіль-
ська сільська 
рада

10,7509 1421282700:03:001:1398
великоновосілківська 
громада

новопетриківська 
сільська рада

29,7657 1421283600:01:001:0508
старомлинівська 
громада

Додаток 4. Продовження
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новопетриківська 
сільська рада

34,9372 1421283600:01:001:0512
старомлинівська 
громада

керменчицька 
сільська рада

33,3457 1421284000:01:002:0661
старомлинівська 
громада

піддубненська 
сільська рада

10,9992 1421284400:02:001:0527 комарська громада

піддубненська 
сільська рада

14,2752 1421284400:02:001:0528 комарська громада

старомлинівська 
сільська рада

24,4658 1421285200:02:001:0295
старомлинівська 
громада

старомлинівська 
сільська рада

65,9950 1421285200:02:003:0335
старомлинівська 
громада

старомлинівська 
сільська рада

33,0305 1421285200:02:003:0337
старомлинівська 
громада

нікольський район
зорянська 
сільська рада

5,0000 1421781600:05:000:1646
кальчицька 
громада

зеленоярська 
сільська рада

17,4778 1421781800:06:000:1217
входять 
природні 
території

нікольська громада

нікольська 
селищна рада

22,4000 1421755100:04:000:2323 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

29,0000 1421755100:04:000:2324 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

20,0000 1421755100:04:000:2326 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

33,0000 1421755100:04:000:2327 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

15,0000 1421755100:04:000:2328 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

14,0000 1421755100:04:000:2333 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

45,0000 1421755100:04:000:2334 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

22,3000 1421755100:04:000:2335 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

11,2000 1421755100:04:000:2336 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

36,0000 1421755100:04:000:2337 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

34,0000 1421755100:04:000:2338 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

32,7180 1421755100:04:000:2339 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

79,0000 1421755100:04:000:2341 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

11,0000 1421755100:05:000:0540 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

27,0000 1421755100:05:000:0541 нікольська громада

нікольська 
селищна рада

10,7000 1421755100:05:000:0544 нікольська громада

Боївська 
сільська рада

15,8364 1421781100:06:000:1400 нікольська громада

Боївська 
сільська рада

10,0301 1421781100:06:000:1406 нікольська громада

Боївська 
сільська рада

33,6122 1421781100:06:000:1412 нікольська громада

Додаток 4. Продовження
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Боївська 
сільська рада

19,6100 1421781100:06:000:1421 нікольська громада

Боївська 
сільська рада

21,6121 1421781100:08:000:1320
входять 
природні 
території

нікольська громада

зорянська 
сільська рада

16,1152 1421781600:05:000:1614
кальчицька 
громада

зорянська 
сільська рада

13,1352 1421781600:05:000:1678 затверджена
кальчицька 
громада

зорянська 
сільська рада

10,3374 1421781600:05:000:1683
кальчицька 
громада

зорянська 
сільська рада

17,8439 1421781600:05:000:1687
частина в за-
твердженій

кальчицька 
громада

зеленоярська 
сільська рада

11,1219 1421781800:06:000:1272 нікольська громада

зеленоярська 
сільська рада

19,5400 1421781800:06:000:1289 затверджена нікольська громада

зеленоярська 
сільська рада

35,0000 1421781800:06:000:1296 нікольська громада

зеленоярська 
сільська рада

26,1500 1421781800:06:000:1297 нікольська громада

зеленоярська 
сільська рада

30,9900 1421781800:06:000:1298 нікольська громада

зеленоярська 
сільська рада

21,6000 1421781800:06:000:1299 нікольська громада

кальчицька 
сільська рада

20,2563 1421782200:04:000:0488
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

10,4000 1421782200:04:000:0536
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

52,0000 1421782200:04:000:0539
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

21,3000 1421782200:04:000:0541 затверджена
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

18,9300 1421782200:04:000:0543
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

45,7000 1421782200:04:000:0544
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

70,0000 1421782200:04:000:0545
кальчицька 
громада

кальчицька 
сільська рада

40,4820 1421782200:04:000:0549
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

20,6779 1421783300:07:000:1967
входять 
природні 
території

кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

41,8337 1421783300:07:000:1971
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

39,4081 1421783300:07:000:1972
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

12,3670 1421783300:07:000:1975
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

27,8586 1421783300:07:000:1976
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

64,8400 1421783300:07:000:2230
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

64,5700 1421783300:07:000:2231
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

20,8640 1421783300:07:000:2232
кальчицька 
громада

Додаток 4. Продовження
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касянівська 
сільська рада

26,0000 1421783300:07:000:2233
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

38,7260 1421783300:07:000:2234
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

87,0000 1421783300:07:000:2235
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

75,2994 1421783300:08:000:0595
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

47,0000 1421783300:08:000:0701
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

20,6000 1421783300:08:000:0702
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

10,1600 1421783300:08:000:0703
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

23,3860 1421783300:08:000:0707
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

27,6000 1421783300:09:000:0627
кальчицька 
громада

касянівська 
сільська рада

72,5000 1421783300:09:000:0648
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

18,0389 1421784400:04:000:1509
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

11,9750 1421784400:04:000:1515
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

16,9671 1421784400:04:000:1518
входять 
природні 
території

кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

10,8605 1421784400:04:000:1529
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

20,2088 1421784400:04:000:1540
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

28,8830 1421784400:04:000:1543
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

66,0392 1421784400:04:000:1552
входять 
природні 
території

кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

64,8858 1421784400:04:000:1553
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

14,8845 1421784400:04:000:1554
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

50,5130 1421784400:04:000:1555
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

37,6284 1421784400:04:000:1556
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

28,6229 1421784400:04:000:1557
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

17,9033 1421784400:04:000:1559
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

12,1676 1421784400:04:000:1560
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

33,7510 1421784400:04:000:1562
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

18,2077 1421784400:04:000:1564
входять 
природні 
території

кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

105,0000 1421784400:04:000:1565
кальчицька 
громада

Додаток 4. Продовження
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Малоянисольська 
сільська рада

46,8381 1421784400:05:000:1499
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

51,6731 1421784400:05:000:1500
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

12,1853 1421784400:05:000:1501
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

47,3675 1421784400:05:000:1503
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

12,2524 1421784400:05:000:1507
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

22,7623 1421784400:05:000:1510
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

55,2409 1421784400:05:000:1515
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

24,0433 1421784400:05:000:1516
входять 
природні 
території

кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

35,2602 1421784400:05:000:1517
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

35,2602 1421784400:05:000:1518
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

24,5408 1421784400:05:000:1519
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

48,3037 1421784400:05:000:1520
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

35,2594 1421784400:05:000:1521
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

12,2108 1421784400:05:000:1523
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

12,3395 1421784400:05:000:1524
кальчицька 
громада

Малоянисольська 
сільська рада

47,6007 1421784400:05:000:1527
кальчицька 
громада

новокраснівська 
сільська рада

26,3371 1421785000:05:000:1153 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

14,4400 1421785000:05:000:1342 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

80,4000 1421785000:05:000:1344 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

29,0000 1421785000:05:000:1346 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

19,7000 1421785000:05:000:1347 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

53,0000 1421785000:05:000:1348 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

38,5370 1421785000:05:000:1349 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

54,7130 1421785000:05:000:1350 нікольська громада

новокраснівська 
сільська рада

30,5000 1421785000:05:000:1351 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

13,7824 1421785500:05:000:1418 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

21,9886 1421785500:05:000:1419 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

25,9084 1421785500:05:000:1425 нікольська громада

Додаток 4. Продовження
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республіканська 
сільська рада

10,0144 1421785500:05:000:1429 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

11,2732 1421785500:05:000:1432 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

91,3694 1421785500:05:000:1433 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

18,7265 1421785500:05:000:1446 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

29,7127 1421785500:05:000:1507 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

38,9454 1421785500:05:000:1512 нікольська громада

республіканська 
сільська рада

13,9684 1421785500:05:000:1519 нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

18,2511 1421786600:02:000:1571
входять 
природні 
території

нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

21,0192 1421786600:02:000:1582
входять 
природні 
території

нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

21,2133 1421786600:02:000:1583
входять 
природні 
території

нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

14,1756 1421786600:02:000:1585 нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

103,5000 1421786600:02:000:1663

ландшафтний 
заказник місце-
вого значення 
«Бесташ»

нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

34,7055 1421786600:03:000:1222 затверджена нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

18,1796 1421786600:03:000:1224 нікольська громада

Темрюцька 
сільська рада

10,0570 1421786600:03:000:1226 нікольська громада

Тополинська 
сільська рада

16,3346 1421787000:06:000:1442 нікольська громада

Тополинська 
сільська рада

14,2110 1421787000:06:000:1443 нікольська громада

Тополинська 
сільська рада

26,1031 1421787000:07:000:1111 нікольська громада

Тополинська 
сільська рада

13,3841 1421787000:07:000:1113 нікольська громада

волноваський район
зачатівська 
сільська рада

5,3624 1421582000:02:000:0384
хлібодарівська 
громада

новоселівська 
сільська рада

28,1273 1424884800:07:000:1254
частково в 
затвердженій, 
але вже поле

Мирненська 
громада

петрівська 
сільська рада

49,8365 1421586000:03:000:1129
докучаєвська міська 
громада

анадольська 
сільська рада

49,0369 1421580400:03:000:0498
хлібодарівська 
громада

Бугаська 
сільська рада

6,4649 1421583600:02:000:1024
волноваська міська 
громада

Бугаська 
сільська рада

9,9463 1421583600:02:000:1034
волноваська міська 
громада

Бугаська 
сільська рада

5,0450 1421583600:02:000:1033
волноваська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  
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 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

степнянська 
сільська рада

25,2085 1421587900:04:000:0676
хлібодарівська 
громада

степнянська 
сільська рада

3,8001 1421587900:03:000:0595
хлібодарівська 
громада

степнянська 
сільська рада

8,8753 1421587900:03:000:0594
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

4,1659 1421580400:03:000:0524
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

6,0184 1421580400:03:000:0531
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

13,0597 1421580400:03:000:0527
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

7,9354 1421580400:03:000:0556
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

16,3886 1421580400:03:000:0528
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

3,8637 1421580400:03:000:0526
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

7,4840 1421580400:03:000:0560
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

36,9900 1421580400:03:000:0554
входять 
природні 
території

хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

7,0370 1421580400:03:000:0559
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

13,1029 1421580400:03:000:0552
входять 
природні 
території

хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

35,0487 1421580400:04:000:0476
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

9,3976 1421580400:04:000:0501
входять 
природні 
території

хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

3,7779 1421580400:04:000:0490
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

6,6955 1421580400:04:000:0488
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

18,1046 1421580400:04:000:0495
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

23,4189 1421580400:04:000:0520
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

13,8459 1421580400:04:000:0493
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

6,4713 1421580400:04:000:0528
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

2,9538 1421580400:04:000:0504
хлібодарівська 
громада

стрітенська 
сільська рада

8,0431 1421585600:07:000:0307
хлібодарівська 
громада

рівнопільська 
сільська рада

3,8448 1421586800:02:000:1147
хлібодарівська 
громада

рівнопільська 
сільська рада

1,2336 1421586800:02:000:1446
хлібодарівська 
громада

рівнопільська 
сільська рада

5,8729 1421586800:02:000:1208
хлібодарівська 
громада

Гранітненська 
сільська рада

55,1843 1424880500:03:000:0388
частково в 
затвердженій, 
але вже поле

входять 
природні 
території

Мирненська 
громада

Додаток 4. Продовження
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земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

новотроїцька 
селищна рада

11,5980 1421556800:02:000:0453 Ольгинська громада

новотроїцька 
селищна рада

41,0132 1421556800:02:000:0454 Ольгинська громада

новотроїцька 
селищна рада

73,9323 1421556800:02:000:0484 Ольгинська громада

новотроїцька 
селищна рада

33,1355 1421556800:03:000:0514 Ольгинська громада

новотроїцька 
селищна рада

11,0547 1421556800:03:000:0527 Ольгинська громада

анадольська 
сільська рада

14,6834 1421580400:03:000:0495
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

20,5193 1421580400:03:000:0496
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

23,4392 1421580400:03:000:0500
хлібодарівська 
громада

анадольська 
сільська рада

36,1406 1421580400:04:000:0459
хлібодарівська 
громада

валер'янівська 
сільська рада

11,1359 1421581200:05:000:1062
волноваська міська 
громада

вільненська 
сільська рада

27,4178 1421581300:03:000:0327
хлібодарівська 
громада

зачатівська 
сільська рада

29,9417 1421582000:03:000:0135
хлібодарівська 
громада

златоустівська 
сільська рада

12,1757 1421582400:10:000:0732
хлібодарівська 
громада

калинівська 
сільська рада

10,6043 1421583000:03:000:0250

ландшафтний 
заказник місце-
вого значення 
"калініський"

хлібодарівська 
громада

діанівська 
сільська рада

46,6591 1421583100:04:000:0234
входять 
природні 
території

хлібодарівська 
громада

Миколаївська 
сільська рада

49,0033 1421584000:06:000:0394 затверджена Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

39,4369 1421584000:06:000:0396
входять 
природні 
території

Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

40,6328 1421584000:06:000:0397 затверджена Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

64,1124 1421584000:06:000:0398 затверджена Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

12,8389 1421584000:06:000:0399 Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

23,7421 1421584000:08:000:0372 Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

11,8217 1421584000:08:000:0375 Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

24,7610 1421584000:09:000:0229 Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

13,0790 1421584000:09:000:0230 Ольгинська громада

Миколаївська 
сільська рада

10,5186 1421584000:10:000:0187 Ольгинська громада

Микільська 
сільська рада

30,2207 1421584400:03:000:0603
вугледарська міська 
громада

Микільська 
сільська рада

11,3868 1421584400:03:000:0615
вугледарська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

новоолексіївська 
сільська рада

15,2001 1421584700:03:000:0903
хлібодарівська 
громада

новоолексіївська 
сільська рада

12,8965 1421584700:03:000:0905
хлібодарівська 
громада

новоолексіївська 
сільська рада

58,0422 1421584700:04:000:0503
хлібодарівська 
громада

стрітенська 
сільська рада

11,0032 1421585600:07:000:0324
хлібодарівська 
громада

стрітенська 
сільська рада

28,8071 1421585600:07:000:0328
хлібодарівська 
громада

петрівська 
сільська рада

13,6567 1421586000:02:000:1409
докучаєвська міська 
громада

петрівська 
сільська рада

36,6845 1421586000:03:000:1248
докучаєвська міська 
громада

петрівська 
сільська рада

44,4450 1421586000:03:000:1251
докучаєвська міська 
громада

прохорівська 
сільська рада

19,5919 1421586400:05:000:0390 затведжена
волноваська міська 
громада

 прохорівська 
сільська рада

10,5644 1421586400:06:000:0669
волноваська міська 
громада

костянтинівський район
новодмитрівська 
сільська рада

27,1069 1422484100:13:000:0174
костянтинівська 
міська громада

Торська сільська 
рада

15,1282 1422486000:03:000:0513
дружківська міська 
громада

Торська сільська 
рада

13,0000 1422486000:03:000:0511
дружківська міська 
громада

Миколаіївська 
сільська рада

8,1686 1422484000:07:000:0023
костянтинівська 
міська громада

новодмитрівська 
сільска рада

51,0925 1422484100:32:000:0166
костянтинівська 
міська громада

новодмитрівська 
сільска рада

12,4784 1422484100:13:000:0173
костянтинівська 
міська громада

новодмитрівська 
сільска рада

10,7689 1422484100:13:000:0192
костянтинівська 
міська громада

покровський район

сонцівська 
сільська рада

20,7097 1422782300:06:000:0909
входять 
природні 
території

курахівська міська 
громада

лисівська 
сільська рада

4,6285 1422782800:11:000:0961
покровська міська 
громада

лисівська 
сільська рада

5,4608 1422782800:11:000:0963
входять 
природні 
території

покровська міська 
громада

лисівська 
сільська рада

5,4410 1422782800:11:000:0962
покровська міська 
громада

новоєлизаве-
тівська сільська 
рада

10,8931 1422783800:05:000:2884
покровська міська 
громада

новоєлизаве-
тівська сільська 
рада

6,9250 1422783800:05:000:2883
покровська міська 
громада

рівненська 
сільська рада

2,2497 1422785700:04:000:1386
Мирноградська 
міська громада

рівненська 
сільська рада

2,8515 1422785700:04:000:1382
Мирноградська 
міська громада

рівненська 
сільська рада

11,2707 1422785700:04:000:1384
Мирноградська 
міська громада

Додаток 4. Продовження
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рівненська 
сільська рада

14,4427 1422785700:04:000:1383
Мирноградська 
міська громада

сергіївська 
сільська рада

14,9870 1422786000:03:000:1899
удачненська 
громада

петрівська 
сільська рада

19,1555 1422785000:06:000:1153
селидівська міська 
громада

петрівська 
сільська рада

17,5444 1422785000:06:000:1152
селидівська міська 
громада

петрівська 
сільська рада

49,4425 1422785000:06:000:1149
селидівська міська 
громада

петрівська 
сільська рада

10,9338 1422785000:06:000:1148
селидівська міська 
громада

піщанська 
сільська рада

22,2210 1422784500:05:000:0566
покровська міська 
громада

новотроїцька 
сільська рада

20,0238 1422784000:05:000:1134
покровська міська 
громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

12,2213 1422783600:06:000:0363 Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

12,5404 1422783600:06:000:0359 Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

11,9423 1422783600:06:000:0358 Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

46,5975 1422783600:06:000:0357 Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

12,6088 1422783600:03:000:0743 Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

33,9604 1422783600:03:000:0605 Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

24,9534 1422783600:03:000:0604
входять 
природні 
території

Гродівська громада

новоолексан-
дрівська сіль-
ська рада

14,9495 1422783600:03:000:0603 Гродівська громада

Михайлівська 
сільська рада

23,3963 1422783200:03:000:0607
новогродівська 
міська громада

Михайлівська 
сільська рада

23,5688 1422783200:03:000:0605
новогродівська 
міська громада

Михайлівська 
сільська рада

24,7917 1422783200:03:000:0526
новогродівська 
міська громада

Миролюбівська 
сільська рада

15,4292 1422783000:01:000:0717

ландшафтний за-
казник місцевого 
значення «Галина 
гірка»

Гродівська громада

Миролюбівська 
сільська рада

13,9191 1422783000:01:000:0715 Гродівська громада

Миролюбівська 
сільська рада

21,8947 1422783000:01:000:0689

ландшафтний за-
казник місцевого 
значення «Галина 
гірка»

Гродівська громада

сонцівська 
сільська рада

10,4070 1422782300:02:000:1703
курахівська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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сонцівська 
сільська рада

65,3092 1422782300:02:000:1668
курахівська міська 
громада

сонцівська 
сільська рада

24,2841 1422782300:02:000:1664
курахівська міська 
громада

сонцівська 
сільська рада

16,0717 1422782300:02:000:1659
курахівська міська 
громада

сонцівська 
сільська рада

10,1020 1422782300:02:000:1657
курахівська міська 
громада

сонцівська 
сільська рада

28,5824 1422782300:02:000:1655
курахівська міська 
громада

сонцівська 
сільська рада

21,7404 1422782300:02:000:1651
курахівська міська 
громада

сонцівська 
сільська рада

44,4734 1422782300:02:000:1650
курахівська міська 
громада

іванівська 
сільська рада

37,1287 1422781600:12:000:0624 Гродівська громада

Гришинська 
сільська рада

11,9044 1422781100:02:000:1399
покровська міська 
громада

удачненська 
селищна рада

26,6873 1422756300:07:000:0646
входять 
природні 
території

удачненська 
громада

удачненська 
селищна рада

12,0100 1422756300:07:000:0643
удачненська 
громада

удачненська 
селищна рада

11,9258 1422756300:06:000:0849
удачненська 
громада

удачненська 
селищна рада

11,3376 1422756300:06:000:0671
удачненська 
громада

удачненська 
селищна рада

23,7930 1422756300:06:000:0669
удачненська 
громада

удачненська 
селищна рада

21,5209 1422756300:06:000:0668
удачненська 
громада

удачненська 
селищна рада

11,9669 1422756300:06:000:0667
удачненська 
громада

новоекономічна 
селищна рада

10,0289 1422755600:09:000:1316 Гродівська громада

новоекономічна 
селищна рада

10,8751 1422755600:09:000:1314 Гродівська громада

новоекономічна 
селищна рада

17,8159 1422755600:09:000:1312 Гродівська громада

мар'їнський район
катеринівська 
сільська рада

5,8000 1423383500:03:000:1187
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

9,6500 1423385000:03:000:1227
Мар’їнська міська 
громада

зорянська 
сільска рада

6,3085 1423383000:05:000:0834
Мар’їнська міська 
громада

Галицинівська 
сільська рада

18,7341 1423381100:05:000:2525
новогродівська 
міська громада

Галицинівська 
сільська рада

15,0733 1423381100:05:000:2622
входять 
природні 
території

новогродівська 
міська громада

Галицинівська 
сільська рада

15,1793 1423381100:05:000:2623
новогродівська 
міська громада

Галицинівська 
сільська рада

19,4412 1423381100:05:000:2624
новогродівська 
міська громада

 Галицинівська 
сільська рада

12,1377 1423381100:05:000:2697
новогродівська 
міська громада

Додаток 4. Продовження



39� Технічний�звіТ�№1�/�вересень�2021

земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га
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Галицинівська 
сільська рада

20,4040 1423381100:05:000:2698
новогродівська 
міська громада

дачненська 
сільська рада

18,5600 1423381500:10:000:2032
курахівська міська 
громада

дачненська 
сільська рада

20,3847 1423381500:11:000:1050
курахівська міська 
громада

Богоявленська 
сільська рада

16,6346 1423382000:02:000:2500
вугледарська міська 
громада

Богоявленська 
сільська рада

32,1875 1423382000:02:000:2588
вугледарська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

11,0000 1423382500:04:000:4774
Мар’їнська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

22,0000 1423382500:04:000:4775
Мар’їнська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

24,1935 1423382500:04:000:4888
входять 
природні 
території

Мар’їнська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

10,1967 1423382500:04:000:4965
входять 
природні 
території

Мар’їнська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

11,3884 1423382500:04:000:4966
Мар’їнська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

29,7326 1423382500:04:000:4967
Мар’їнська міська 
громада

зорянська 
сільська рада

14,0214 1423383000:05:000:0836
Мар’їнська міська 
громада

зорянська 
сільська рада

14,0258 1423383000:05:000:0837
Мар’їнська міська 
громада

катеринівська 
сільська рада

12,3535 1423383500:03:000:1172
Мар’їнська міська 
громада

катеринівська 
сільська рада

12,6143 1423383500:03:000:1323
входять 
природні 
території

Мар’їнська міська 
громада

катеринівська 
сільська рада

21,9587 1423383500:03:000:1324
Мар’їнська міська 
громада

катеринівська 
сільська рада

34,4734 1423383500:03:000:1325
Мар’їнська міська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

35,0000 1423384000:02:000:0899
Мар’їнська міська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

18,2870 1423384000:02:000:0968
Мар’їнська міська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

30,1313 1423384000:02:000:0970
входять 
природні 
території

Мар’їнська міська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

16,8948 1423384000:02:000:1030
Мар’їнська міська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

22,1338 1423384000:02:000:1031
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

14,7831 1423385000:03:000:1574
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

16,7944 1423385000:03:000:1575
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

28,8203 1423385000:03:000:1579
Мар’їнська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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Максимільянів-
ська сільська 
рада

32,9621 1423385000:03:000:1580
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

34,7210 1423385000:03:000:1581
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

26,6484 1423385000:04:001:0001
Мар’їнська міська 
громада

Максимільянів-
ська сільська 
рада

10,2852 1423385000:04:001:0002
Мар’їнська міська 
громада

новомихайлів-
ська сільська 
рада

27,2380 1423385200:03:000:2093
Мар’їнська міська 
громада

новоселидівська 
сільська рада

44,3759 1423385400:06:000:1555
курахівська міська 
громада

новоселидівська 
сільська рада

40,2465 1423385400:06:000:1556
курахівська міська 
громада

новоселидівська 
сільська рада

26,1102 1423385400:06:000:1557
курахівська міська 
громада

новоселидівська 
сільська рада

24,2120 1423385400:06:000:1559
курахівська міська 
громада

новоселидівська 
сільська рада

13,0725 1423385400:06:000:1562
курахівська міська 
громада

новоселидівська 
сільська рада

10,0956 1423385400:06:000:1563
курахівська міська 
громада

новоукраїнська 
сільська рада

12,5595 1423385800:04:000:2580
входять 
природні 
території

вугледарська міська 
громада

новоукраїнська 
сільська рада

35,9059 1423385800:05:000:0668
вугледарська міська 
громада

новоукраїнська 
сільська рада

36,5000 1423385800:06:000:0450
вугледарська міська 
громада

палівська 
сільська рада

20,2000 1423386300:02:000:2672
вугледарська міська 
громада

палівська 
сільська рада

13,0000 1423386300:02:000:2673
вугледарська міська 
громада

палівська 
сільська рада

47,3331 1423386300:02:000:2737
вугледарська міська 
громада

палівська 
сільська рада

19,8999 1423386300:02:000:2739
входять 
природні 
території

вугледарська міська 
громада

палівська 
сільська рада

11,8167 1423386300:02:000:2741
вугледарська міська 
громада

степненська 
сільська рада

14,0291 1423387400:06:000:0482
вугледарська міська 
громада

степненська 
сільська рада

12,9284 1423387400:07:000:4034
входять 
природні 
території

вугледарська міська 
громада

степненська 
сільська рада

12,8257 1423387400:07:000:4129
вугледарська міська 
громада

степненська 
сільська рада

14,3778 1423387400:07:000:4130
вугледарська міська 
громада

степненська 
сільська рада

17,1695 1423387400:07:000:4131
вугледарська міська 
громада

степненська 
сільська рада

20,7027 1423387400:07:000:4132
входять 
природні 
території

вугледарська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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степненська 
сільська рада

14,9889 1423387400:08:000:0305
вугледарська міська 
громада

успенівська 
сільська рада

15,6902 1423388500:05:000:1359
курахівська міська 
громада

успенівська 
сільська рада

12,3156 1423388500:05:000:1361
курахівська міська 
громада

мангушський район
комишуватська 
сільська рада

23,7222 1423983300:05:000:1339
Мангушська 
громада

урзуфська 
сільська рада

10,1850 1423985500:03:000:2777 нпп «Меотида» затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

21,9882 1423986600:03:000:0743
частина в за-
твердженій

Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

31,5615 1423986600:03:000:0742 нпп «Меотида» затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

37,8203 1423986600:03:000:0741 нпп «Меотида» затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

40,6161 1423986600:03:000:0740 нпп «Меотида» затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

28,1112 1423986600:03:000:0697
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

21,2120 1423986600:03:000:0722
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

24,1588 1423986600:03:000:0721
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

23,7376 1423986600:03:000:0720
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

23,7378 1423986600:03:000:0713
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

23,1837 1423986600:03:000:0706 затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

11,3663 1423986600:04:000:1288
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

25,5852 1423986600:04:000:1285 затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

47,0353 1423986600:03:000:0757 затверджена
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

30,0761 1423986600:03:000:0755
Мангушська 
громада

стародубівська 
сільська рада

18,7124 1423986600:04:000:1301
Мангушська 
громада

Мелекінська 
сільська рада

16,9329 1423984400:07:000:1359
Мангушська 
громада

Мелекінська 
сільська рада

41,0592 1423984400:07:000:1322 нпп «Меотида» затверджена
Мангушська 
громада

Мелекінська 
сільська рада

28,6677 1423984400:07:000:1321
частина в за-
твердженій

Мангушська 
громада

Мелекінська 
сільська рада

21,6606 1423984400:07:000:1271 нпп «Меотида» затверджена
Мангушська 
громада

Мелекінська 
сільська рада

82,8708 1423984400:07:000:1354
Мангушська 
громада

слов’янський район
андріївська 
сільська рада

6,4000 1424280500:01:000:1398 андріївська громада

хрестищенська 
сільська рада

20,8340 1424282400:01:000:0377
святогірська міська 
громада

Билбасівська 
селищна рада

3,5832 1424255600:02:000:0170
затверджена, 
але вже поле

слов’янська міська 
громада

Додаток 4. Продовження



42� Технічний�звіТ�№1�/�вересень�2021

земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Маяківська 
сільська рада

2,8987 1424284600:07:000:1467
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

4,1744 1424284600:07:000:1454
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

14,3982 1424284600:07:000:1455
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

14,4307 1424284600:07:000:1456
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

8,7265 1424284600:07:000:1457
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

9,2924 1424284600:07:000:1458
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

5,8502 1424284600:07:000:1468
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

8,2124 1424284600:07:000:1459
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

17,3006 1424284600:07:000:1464
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

5,2507 1424284600:01:000:0881
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

8,6483 1424284600:01:000:0872
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

4,0246 1424284600:01:000:0871
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

2,1433 1424284600:04:000:0260
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

15,9916 1424284600:01:000:0882
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

12,6436 1424281500:01:000:0390 затверджена
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

14,3982 1424284600:07:000:1455
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

14,4307 1424284600:07:000:1456
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

8,7265 1424284600:07:000:1457
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

9,2924 1424284600:07:000:1458
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

5,8502 1424284600:07:000:1468
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

8,2124 1424284600:07:000:1459
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

17,3006 1424284600:07:000:1464
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

5,2507 1424284600:01:000:0881
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

8,6483 1424284600:01:000:0872
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

4,0246 1424284600:01:000:0871
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

2,1433 1424284600:04:000:0260
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

15,9916 1424284600:01:000:0882
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

12,6436 1424281500:01:000:0390 затверджена
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

7,8761 1424281500:02:000:0546
святогірська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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долинська 
сільська рада

33,6560 1424281500:03:000:0327
частина в за-
твердженій

святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

6,3782 1424281500:01:000:0391
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

9,9523 1424281500:07:000:0534
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

7,2332 1424281500:07:000:0533
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

7,5037 1424281500:07:000:0529
святогірська міська 
громада

долинська 
сільська рада

3,7191 1424281500:07:000:0528
святогірська міська 
громада

Билбасівська 
сільська рада

5,0212 1424255600:01:000:0242
слов’янська міська 
громада

Билбасівська 
сільська рада

4,4881 1424255600:01:000:0241
слов’янська міська 
громада

Билбасівська 
сільська рада

6,0425 1424255600:01:000:0239
слов’янська міська 
громада

Билбасівська 
сільська рада

20,6294 1424255600:02:000:0185
затверджена, 
але вже поле

слов’янська міська 
громада

Билбасівська 
сільська рада

6,6725 1424255600:02:000:0184 затверджена
слов’янська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

20,5995 1424284600:07:000:1453
святогірська міська 
громада

хрестищенська 
сільска рада

2,4140 1424282400:01:000:0372
святогірська міська 
громада

Билбасівська 
сільська рада

20,2759 1424255600:02:000:0224 затверджена
слов’янська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

12,6399 1424256200:01:000:0602
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

12,3519 1424256200:01:000:0603
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

10,9091 1424256200:06:000:0803
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

17,9548 1424256200:06:000:0984
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

15,5109 1424256200:06:000:0988
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

39,6133 1424256200:10:000:1036
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

81,9957 1424256200:10:000:1039
входять 
природні 
території

Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

26,8884 1424256200:10:000:1040
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

15,0453 1424256200:10:000:1042
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

31,6722 1424256200:10:000:1043
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

61,6866 1424256200:10:000:1087
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

10,9017 1424256200:11:000:0692
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

33,9438 1424256200:11:000:0695
Миколаївська міська 
громада

райгородоцька 
селищна рада

11,5440 1424256200:11:000:0870
Миколаївська міська 
громада

Додаток 4. Продовження
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місце  
розташування  
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 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

черкаська се-
лищна рада

11,1142 1424280300:07:000:0411 затверджена черкаська громада

долинська 
сiльська рада

10,5389 1424281500:02:000:0510
святогірська міська 
громада

долинська 
сiльська рада

18,7861 1424281500:07:000:0487
святогірська міська 
громада

хрестищенська 
сільська рада

75,3533 1424282400:01:000:0374
святогірська міська 
громада

хрестищенська 
сільська рада

22,7369 1424282400:07:000:0418
святогірська міська 
громада

Маяківська 
сільська рада

21,6002 1424284600:07:000:1469
святогірська міська 
громада

черкаська 
селищна рада

20,6460 1424286800:01:000:0282
частина в за-
твердженій

черкаська громада

ясинуватський район
верхньоторецька 
селищна рада

64,7411 1425555200:05:000:2580
Очеретинська 
громада

красногорівська 
сільська рада

9,0216 1425582100:05:000:0892
Очеретинська 
громада

красногорівська 
сільська рада

11,4841 1425582100:05:000:0888
Очеретинська 
громада

красногорівська 
сільська рада

40,7999 1425582100:05:000:0885
Очеретинська 
громада

красногорівська 
сільська рада

3,7972 1425582100:05:000:0893
Очеретинська 
громада

красногорівська 
сільська рада

15,7688 1425582100:05:000:0920
Очеретинська 
громада

Олександропіль-
ська сільська 
рада

19,5718 1425586500:04:000:0997
Очеретинська 
громада

Олександропіль-
ська сільська 
рада

65,3521 1425586500:04:000:0989
входять 
природні 
території

Очеретинська 
громада

Олександропіль-
ська сільська 
рада

295,6198 1425586500:04:000:0998
Очеретинська 
громада

Олександропіль-
ська сільська 
рада

4,8988 1425586500:04:000:0986
Очеретинська 
громада

Олександропіль-
ська сільська 
рада

16,1808 1425586500:04:000:0990
Очеретинська 
громада

Орлівська 
сільська рада

24,9215 1425584300:09:000:1550
входять 
природні 
території

Очеретинська 
громада

Орлівська 
сільська рада

7,0233 1425584300:09:000:1553
Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

19,8998 1425587300:06:000:0919
Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

14,4391 1425587300:06:000:0918
входять 
природні 
території

Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

6,9529 1425587300:06:000:0920
Очеретинська 
громада

первомайська 
сільська рада

23,2422 1425585400:04:000:3349
Очеретинська 
громада

верхньоторецька 
селищна рада

21,6836 1425555200:05:000:2703
Очеретинська 
громада

Додаток 4. Продовження
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Желаннівська 
селищна рада

10,8875 1425555300:03:000:0551
Очеретинська 
громада

красногорівська 
сільська рада

12,4178 1425582100:05:000:0928
Очеретинська 
громада

новобахмутівська 
сільська рада

14,1373 1425583100:02:000:0541
Очеретинська 
громада

новобахмутівська 
сільська рада

15,3917 1425583100:02:000:0542
Очеретинська 
громада

Орлівська 
сільська рада

25,9900 1425584300:09:000:1741
Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

18,0248 1425587300:06:000:0956
входять 
природні 
території

Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

21,6997 1425587300:06:000:0957
Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

58,1028 1425587300:06:000:0958
Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

22,2321 1425587300:06:000:0959
Очеретинська 
громада

соловйовська 
сільська рада

20,8955 1425587300:06:000:0961
входять 
природні 
території

Очеретинська 
громада

додаток 5.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в Житомирській області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування земельної 
ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер інше отг

Баранівський район
полянківська сільська рада 7,6317 1820656300:03:000:0087 Баранівська міська громада
новоград-волинський район
киянська сільська рада 17,9841 1824082000:03:000:0863 стриївська громада
коростенський район
ставищенська сільська рада 29,8550 1822385400:06:000:0151 ушомирська громада
Житомирський район
заможненська сільська рада 70,4439 1822082400:01:000:0340 частково розорана Березівська громада
заможненська сільська рада 18,2412 1822082400:01:000:0421 Березівська громада

додаток 6.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в Закарпатській області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування земельної 
ділянки

площа
земельної
ділянки, 

га

кадастровий номер інше отг

Берегівський район
Берегуйфалівська сільська рада 3,9537 2120487200:06:000:0013 великоберезька громада
хустський район
хустська міська рада 17,2819 2110800000:07:003:0201 хустська міська громада
хустська міська рада 30,2406 2110800000:05:001:0179 частково розорана хустська міська громада

Додаток 4. Продовження
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додаток 7.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в Запорізькій області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Бердянський район
нововасилівська 
сільська рада

17,4443 2310494000:03:004:0022
Бердянська міська 
громада

андріївська 
сільська рада

26,8154 2320655200:03:001:0182 андріївська громада

дмитрівська 
сільська рада

28,6000 2320681500:01:009:0188 андріївська громада

нововасилівська 
сільська рада

12,6035 2310494000:03:004:0042 затверджена розорана
Бердянська міська 
громада

андріївська 
сільська рада

19,3683 2320680500:02:005:0108 андрівська громада

андріївська 
сільська рада

10,2867 2320680500:02:005:0109 андрівська громада

Миколаївська 
сільська рада

37,7338 2320683500:01:009:0006
Берестівська 
громада

Миколаївська 
сільська рада

15,9139 2320683500:01:003:0008
Берестівська 
громада

Миколаївська 
сільська рада

12,7005 2320683500:02:004:0080 затверджена
Берестівська 
громада

Миколаївська 
сільська рада

17,2859 2320683500:01:006:0113 затверджена
Берестівська 
громада

Берестівська 
сільська рада

76,5754 2320681000:01:008:0055
Берестівська 
громада

нововасилівська 
сільська рада

54,8975 2310494000:03:003:0018
частина в за-
твердженій

Бердянська міська 
громада

нововасилівська 
сільська рада

27,6319 2310494000:03:003:0019
частина в за-
твердженій

Бердянська міська 
громада

нововасилівська 
сільська рада

26,2826 2310494000:03:004:0060
Бердянська міська 
громада

нововасилівська 
сільська рада

25,2051 2310494000:03:003:0020
Бердянська міська 
громада

нововасилівська 
сільська рада

17,7361 2310494000:03:002:0160
Бердянська міська 
громада

андрівська 
сільська рада

14,6811 2320680500:01:011:0002 андрівська громада

андріївська 
селищна рада

13,5244 2320655200:05:003:0187
частково 
розорено

андріївська громада

андріївська 
селищна рада

16,7356 2320655200:01:002:0031 андріївська громада

андріївська 
селищна рада

10,9727 2320655200:01:002:0030 андріївська громада

андріївська 
селищна рада

10,0677 2320655200:01:002:0034 андріївська громада

андріївська 
селищна рада

13,3345 2320655200:03:001:0181 андріївська громада

андріївська 
селищна рада

14,1015 2320655200:05:006:0012 андріївська громада

долинська 
сільська рада

14,7207 2320682000:02:008:0194 андріївська громада

долинська 
сільська рада

14,5206 2320682000:02:006:0011 андріївська громада

долинська 
сільська рада

13,6528 2320682000:02:002:0037 андріївська громада

долинська 
сільська рада

13,6102 2320682000:02:002:0035 андріївська громада
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долинська 
сільська рада

10,9399 2320682000:02:002:0033 андріївська громада

долинська 
сільська рада

12,6038 2320682000:01:005:0036
частково 
розорено

андріївська громада

долинська 
сільська рада

14,2025 2320682000:01:005:0035 андріївська громада

долинська 
сільська рада

10,7658 2320682000:01:004:0114
частково 
розорено

андріївська громада

долинська 
сільська рада

13,0021 2320682000:01:001:0050

ландшафтний за-
казник місцевого 
значення «ставки 
з лісонасаджен-
нями навколо»

частково 
розорено

андріївська громада

дмитрівська 
сільська рада

11,7857 2320681500:01:005:0003

ентомологічний 
заказник місце-
вого значення 
«вигін»

андріївська громада

дмитрівська 
сільська рада

11,2753 2320681500:02:002:0506 андріївська громада

андріївська 
селищна рада

43,7184 2320655200:04:007:0010 андріївська громада

новопетрівська 
сільська рада

27,7666 2320684500:01:004:0003 затверджена
Осипенківська 
громада

новопетрівська 
сільська рада

163,4310 2320684500:01:004:0005
частина в за-
твердженій

Осипенківська 
громада

василівський район
степногірська 
селищна рада

5,6625 2320955700:01:007:0007
степногірська 
громада

степногірська 
селищна рада

8,1862 2320955700:01:059:0001
степногірська 
громада

верхньокрини-
чанська сільська 
рада

10,3487 2320983000:02:013:0005
частково 
розорено

василівська міська 
громада

 п'ятихатська 
сільська рада

19,2293 2320985800:01:008:0006
степногірська 
громада

великобілозерський район
червона 
сільська рада

19,3428 2321188400:05:002:0050
великобілозерська 
громада

Трудова сільська 
рада

37,9790 2321187400:05:005:0006
великобілозерська 
громада

веселівський район
Мало-Михайлівка 
сільська рада

10,1959 2321280500:02:001:0073
веселівська 
громада

корніїївська 
сільська рада

11,3993 2321282500:01:019:0001 чкаловська громада

Мало-Михайлів-
ка сільська рада

27,5329 2321280500:02:026:0002
веселівська 
громада

вільнянський район
Матвіївська 
сільська рада

2,3300 2321583600:02:001:0015 Матвіївська громада

Матвіївська 
сільська рада

4,0000 2321583600:02:003:0011 Матвіївська громада

Матвіївська 
сільська рада

3,5000 2321583600:02:003:0017 Матвіївська громада

новогупалівська 
сільська рада

9,8860 2321585600:02:004:0051
вільнянська міська 
громада

дружелюбівська 
сільська рада

10,7108 2321581400:03:002:0073 Матвіївська громада

Додаток 7. Продовження
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купріянівська 
сільська рада

12,2928 2321582200:02:004:0001 Матвіївська громада

гуляйпільський район
приютненська 
сільська рада

24,0450 2321886000:05:001:0021
Малинівська 
громада

приютненська 
сільська рада

9,2494 2321886000:07:004:0055
Малинівська 
громада

добропільська 
сільська рада

8,7622 2321881500:06:001:0004
частково 
розорана

воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

4,4786 2321881500:06:008:0002
воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

32,2509 2321881500:06:009:0005
частково 
розорана

воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

72,0800 2321881500:06:014:0004
воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

5,4845 2321881500:08:008:0010
воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

12,3628 2321881500:08:009:0012
воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

19,4619 2321881500:08:009:0014
частково 
розорана

воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

8,0495 2321881500:08:009:0015
воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

100,9970 2321881500:08:009:0017
воздвижівська 
громада

новозлатопіль-
ська сільська 
рада

4,1498 2321884500:06:003:0065
Малинівська 
громада

новозлатопіль-
ська сільська 
рада

26,5291 2321884500:08:001:0037
Малинівська 
громада

новозлатопіль-
ська сільська 
рада

7,4396 2321884500:06:006:0066
Малинівська 
громада

новозлатопіль-
ська сільська 
рада

13,2303 2321884500:06:007:0015
Малинівська 
громада

добропільська 
сільська рада

29,5847 2321881500:06:014:0002
частково 
розорана

воздвижівська 
громада

добропільська 
сільська рада

75,2902 2321881500:06:014:0001
частково 
розорана

воздвижівська 
громада

мелітопольський район
новенська 
сільська рада

5,2491 2323081800:06:013:0002 новенська громада

Терпіннівська 
сільська рада

12,1926 2323085100:02:054:0007 затверджена
Терпіннівська 
громада

новгородківська 
сільська рада

15,9168 2323081600:04:015:0004
семенівська 
громада

фруктівська 
сільська рада

16,6143 2323086700:04:006:0006 новенська громада

костянтинівська 
сільська рада

69,6797 2323081200:02:065:0006
костянтинівська 
громада

новомиколаївський район
софіївська 
сільська рада

1,3088 2323685900:09:004:0001
новомиколаївська 
громада

софіївська 
сільська рада

1,3428 2323685900:04:007:0002
новомиколаївська 
громада

Додаток 7. Продовження



49� Технічний�звіТ�№1�/�вересень�2021

земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

підгірненська 
сільська рада

11,5953 2323684000:01:006:0701
новомиколаївська 
громада

софіївська 
сільська рада

13,5007 2323685900:04:022:0286
новомиколаївська 
громада

Трудова сільська 
рада

13,2461  2323687200:05:002:0100
частково 
розорана

новомиколаївська 
громада

оріхівський район
Таврійська 
сільська рада

22,4103 2323988000:01:002:0062 Таврійська громада

Щасливська 
сільська рада

12,5895 2323987900:04:002:0017
комишуваська 
громада

яснополянська 
сільська рада

10,0232 2323988500:03:003:0018
частково 
розорана

комишуваська 
громада

новояковлівська 
сільська рада

24,7021 2323986500:02:002:0074
комишуваська 
громада

Малотокмачан-
ська сільська 
рада

10,0091 2323982500:02:001:0137
Малотокмачанська 
громада

Мирненська 
сільська рада

62,5498 2323983000:01:001:0098
Оріхівська міська 
громада

токмацький район
новомиколаїв-
ська сільська 
рада

41,3421 2325282800:07:002:0018
Молочанська міська 
громада

новопрокопів-
ська сільська 
рада

213,4627 2325283200:04:001:0030
Токмацька міська 
громада

новомиколаїв-
ська сільська 
рада

10,0517 2325282800:06:001:0125
Молочанська міська 
громада

Таврійська 
сільська рада

11,2182 2325284400:04:001:0047
роздольська 
громада

пологівський район
Тарасівська 
сільська рада

12,4062 2324286800:10:002:0001
пологівська 
громада

пологівська 
сільська рада

20,9996 2324285000:04:020:0001
пологівська 
громада

вербівська 
сільська рада

11,5370 2324281200:03:017:0001
пологівська 
громада

Григорівська 
сільська рада

30,4599 2324281400:02:006:0001
пологівська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

28,4567 2324284600:08:004:0001
частково 
розорана

пологівська 
громада

костянтинівська 
сільська рада

30,6254 2324284600:08:012:0001
пологівська 
громада

інженерненська 
сільська рада

10,5246 2324281900:11:025:0001
пологівська 
громада

інженерненська 
сільська рада

28,5469 2324281900:07:021:0008
пологівська 
громада

інженерненська 
сільська рада

11,3873 2324281900:07:023:0006
пологівська 
громада

пологівська 
міська рада

13,7738 2324210100:13:001:0030
пологівська 
громада

пологівська 
міська рада

39,2702 2324210100:02:001:0010
частково 
розорана

пологівська 
громада

пологівська 
міська рада

34,6492 2324210100:06:001:0001
частково 
розорана

пологівська 
громада

Додаток 7. Продовження
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пологівська 
міська рада

11,1438 2324210100:07:001:0008
частково 
розорана

пологівська 
громада

пологівська 
міська рада

13,4629 2324210100:13:009:0092
частково 
розорана

пологівська 
громада

пологівська 
міська рада

18,3604 2324210100:13:007:0024
пологівська 
громада

пологівська 
міська рада

11,6670 2324210100:13:006:0067
частково 
розорана

пологівська 
громада

 пологівська 
сільська рада

12,5624 2324285000:04:010:0001
частково 
розорана

пологівська 
громада

приазовський район
Ганнівська 
сільська рада

11,0461 2324580600:01:003:0235
нововасилівська 
громада

Ганнівська 
сільська рада

12,3133 2324580600:01:003:0236
нововасилівська 
громада

Ганнівська 
сільська рада

13,1286 2324580600:03:002:0497
нововасилівська 
громада

Ганнівська 
сільська рада

13,9389 2324580600:01:003:0237
нововасилівська 
громада

Ганнівська 
сільська рада

32,6927 2324580600:02:003:0489
нововасилівська 
громада

Ганнівська 
сільська рада

43,2942 2324580600:03:001:0268
частково 
розорана

нововасилівська 
громада

новоспаська 
сільська рада

34,4487 2324584600:01:013:0126
нововасилівська 
громада

Маківська 
сільська рада

95,8689 2324583700:02:003:0090
нововасилівська 
громада

Маківська 
сільська рада

30,8243 2324583700:03:001:0052
нововасилівська 
громада

новоспаська 
сільська рада

12,7882 2324584600:01:001:0244
нововасилівська 
громада

новоспаська 
сільська рада

37,9006 2324584600:01:013:0127
нововасилівська 
громада

приморський район
Борисівська 
сільська рада

11,5974 2324880200:02:005:0002
приморська міська 
громада

Борисівська 
сільська рада

16,2402 2324880200:02:005:0001
приморська міська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

10,0609 2324881300:01:022:0021
коларівська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

12,0231 2324881600:03:157:0003
частково 
розорана

коларівська 
громада

Єлизаветівська 
сільська рада

44,9170 2324881600:03:159:0002
коларівська 
громада

інзівська 
сільська рада

43,5424 2324882600:01:009:0003
приморська міська 
громада

інзівська 
сільська рада

67,8595 2324882600:01:011:0003
приморська міська 
громада

Борисівська 
сільська рада

25,6978 2324880200:02:016:0002
приморська міська 
громада

Борисівська 
сільська рада

18,9354 2324880200:03:007:0018
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

13,1948 2324880400:02:002:0009
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

47,3282 2324880400:03:024:0001
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

11,9069 2324880400:03:024:0003
приморська міська 
громада
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51� Технічний�звіТ�№1�/�вересень�2021

земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

в'ячеславська 
сільська рада

25,4140 2324880400:03:038:0001
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

17,8622 2324880400:03:038:0002
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

10,7126 2324880400:03:038:0003
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

15,4655 2324880400:09:045:0001
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

131,6374 2324880400:09:049:0001
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

23,6009 2324880400:09:049:0002
приморська міська 
громада

в'ячеславська 
сільська рада

19,3037 2324880400:09:050:0001
приморська міська 
громада

Гюнівська 
сільська рада

18,0355 2324880800:01:018:0040
частково 
розорана

коларівська 
громада

Гюнівська 
сільська рада

12,1695 2324880800:02:015:0003
коларівська 
громада

коларівська 
сільська рада

17,3631 2324882800:02:028:0002
коларівська 
громада

партизанська 
сільська рада

57,4368 2324884600:01:043:0013
приморська міська 
громада

партизанська 
сільська рада

17,6491 2324884600:02:022:0007
приморська міська 
громада

партизанська 
сільська рада

62,1961 2324884600:02:023:0027
приморська міська 
громада

партизанська 
сільська рада

43,2562 2324884600:03:025:0005
приморська міська 
громада

партизанська 
сільська рада

16,2603 2324884600:03:026:0039
приморська міська 
громада

Юр'ївська 
сільська рада

20,3340 2324886300:01:029:0003
коларівська 
громада

розівський район
солодководнен-
ська сільська 
рада

30,1570 2324984800:01:002:0121 розівська громада

новозлатопіль-
ська сільська 
рада

28,3707 2324984000:05:001:0095 розівська громада

новозлатопіль-
ська сільська 
рада

12,9617 2324984000:05:001:0097
частково 
розорана

розівська громада

азовська 
сільська рада

12,2000 2324980200:01:003:0144 розівська громада

новомлинівська 
сільська рада

28,2418 2324983000:02:001:0117 розівська громада

Запорізький район
Миколай- 
пільська 
сільська рада

12,7396 2322187200:01:001:5003
присутні 
споруди

Широківська 
громада

наталівська 
сільська рада

20,9554 2322186800:01:002:5001
степненська 
громада

новоолексан-
дрівська  
сільська рада

23,8953 2322187900:02:003:5000
новоолександрів-
ська громада

Мар’ївська 
сільська рада

20,9628 2322185700:01:002:5003
Біленьківська 
громада
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Мар’ївська 
сільська рада

24,8510 2322185700:01:002:5002
Біленьківська 
громада

Мар’ївська 
сільська рада

26,1092 2322185700:01:002:5000
Біленьківська 
громада

Мар’ївська 
сільська рада

18,4732 2322185700:03:001:5000
Біленьківська 
громада

наталівська 
сільська рада

29,7752 2322186800:01:002:5007
степненська 
громада

якимівський район
давидівська 
сільська рада

10,0722 2320381200:12:002:0044 якимівська громада

атманайська 
сільська рада

11,4615 2320380200:12:008:0031
кирилівська 
громада

новоданилівська 
сільська рада

12,5490 2320382400:09:011:0004 якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

16,0050 2320382400:12:003:0050 якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

20,9850 2320382400:09:011:0006 якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

28,3664 2320382400:13:002:0016 якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

28,8761 2320382400:18:001:0013
частково 
розорана

якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

30,5111 2320382400:14:002:0032 якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

38,6379 2320382400:09:011:0002 якимівська громада

новоданилівська 
сільська рада

39,6715 2320382400:07:003:0024 якимівська громада

кам’янсько-дніпровський район
новодніпровська 
сільська рада

14,0155 2322486800:13:002:0300
Благовіщенська 
громада

новодніпровська 
сільська рада

24,2255 2322486800:13:002:0302
Благовіщенська 
громада

Більмацький район
Титовська 
сільська рада

20,7609 2322787800:04:001:0111 затверджена
смирновська 
громада

Білоцерківська 
сільська рада

16,8135 2322780800:04:001:0144
комиш-зорянська 
громада

додаток 8.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в київській області станом на 24 травня 2021 року
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Баришівський район
корніївська 
сільська рада

8,8293 3220282900:08:034:0637
Баришівська 
громада

лехнівська 
сільська рада

6,8200 3220283000:09:074:0002
Березанська міська 
громада

недрянська 
сільська рада

4,2870 3220285100:14:067:0064
Березанська міська 
громада
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кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Бориспільський район
кучаківська 
сільська рада

2,2371 3220884400:07:004:0205
Бориспільська 
міська громада

старівська 
сільська рада

45,1853 3220887600:06:003:0353
проектований 
нпп «дівички»

затверджена
вороньківська 
громада

старівська 
сільська рада

26,5358 3220887600:06:002:0287
проектований 
нпп «дівички»

затверджена
вороньківська 
громада

Богуславський район
Тептіївська 
сільська рада

4,0800 3220687300:03:005:0020
Богуславська міська 
громада

вільховецька 
сільська рада

12,5928 3220685300:05:002:0025
Богуславська міська 
громада

киданівська 
сільська рада

8,6370 3220682700:02:006:0038
Богуславська міська 
громада

киданівська 
сільська рада

4,4469 3220682700:02:006:0042
Богуславська міська 
громада

Тептіївська 
сільська рада

6,0357 3220687300:02:001:0108 затверджена
Богуславська міська 
громада

Бородянський район
загальцівська 
сільська рада

15,3005 3221082000:07:007:0503
Бородянська 
громада

загальцівська 
сільська рада

41,2289 3221082000:07:007:0506
Бородянська 
громада

качалівська 
сільська рада

12,3702 3221083000:10:001:0003
Бородянська 
громада

Броварський район
кулажинська 
сільська рада

63,7230 3221284500:03:006:0024
великодимерська 
громада

васильківський район
кодаківська 
сільська рада

4,1917 3221483800:03:046:0002
васильківська 
міська громада

володарський район
зрайківська 
сільська рада

8,0000 3221682400:04:003:0036 затверджена
володарська 
громада

зрайківська 
сільська рада

8,0000 3221682400:04:003:0037 затверджена
володарська 
громада

рудосілька сіль-
ська рада

3,8692 3221687200:03:005:0007 затверджена
володарська 
громада

пархомівська 
сільська рада

11,0909 3221685600:04:003:0005
володарська 
громада

завадівська 
сільська рада

10,1809 3221682000:03:003:0005 затверджена
володарська 
громада

Згурівський район

усівська сільська 
рада

6,8160 3221986900:02:015:0003

Гідрологічний 
заказник загаль-
нодержавного 
значення  
«усівський-1»

затверджена згурівська громада

іванківський район
страхоліська 
сільська рада

3,2540 3222081400:02:002:0050 іванківська громада

Мусійківська 
сільська рада

3,7488 3222082400:02:011:0012 іванківська громада

сидоровицька 
сільська рада

28,2864 3222084600:01:009:0074 іванківська громада

Додаток 8. Продовження
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мережа інше отг

поліський район
луговицька 
сільська рада

48,3276 3223585200:10:001:0006 поліська громада

луговицька 
сільська рада

37,0604 3223585200:10:001:0005 поліська громада

луговицька 
сільська рада

73,3059 3223585200:10:001:0014 поліська громада

луговицька 
сільська рада

52,9289 3223585200:10:001:0003 поліська громада

Шкневська 
сільська рада

10,0000 3223589200:06:003:0002 поліська громада

зеленополянська 
сільська рада

25,9532 3223584000:02:001:0008 поліська громада

зеленополянська 
сільська рада

30,2911 3223584000:02:001:0007 поліська громада

зеленополянська 
сільська рада

27,0608 3223584000:02:001:0006 поліська громада

зеленополянська 
сільська рада

73,0809 3223584000:02:001:0005 поліська громада

зеленополянська 
сільська рада

37,7938 3223584000:02:001:0004 поліська громада

зеленополянська 
сільська рада

84,6000 3223584000:02:001:0002 поліська громада

луговицька 
сільська рада

4,7418 3223585200:10:001:0010 поліська громада

романівська 
сільська рада

3,8913 3223587400:04:003:0001

романівська 
сільська рада

3,5281 3222050000:01:001:0006 затверджена

стещинська 
сільська рада

30,7645 3223588400:08:003:0001 поліська громада

миронівський район
зеленьківська 
сільська рада

21,7861 3222982200:02:019:0014
Миронівська 
громада

зеленьківська 
сільська рада

3,7706 3222982200:01:028:0001
Миронівська 
громада

Ємчиська 
сільська рада

26,3470 3222981800:02:007:0001
Миронівська 
громада

Юхнівська 
сільська рада

17,1236 3222988800:03:001:0001
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

6,5196 3222988000:03:001:0153
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

30,6157 3222988000:04:001:0094
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

21,0614 3222988000:04:001:0093
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

21,0011 3222988000:01:001:0094
Миронівська 
громада

коритищенська 
сільська рада

10,5145 3222983400:02:003:0010
Миронівська 
громада

козинська 
сільська рада

5,2845 3222983300:04:008:0003
Миронівська 
громада

коротищенська 
сільська рада

4,2981 3222983400:02:008:0006
частково 
розорана

Миронівська 
громада

коротищенська 
сільська рада

12,2420 3222983400:02:008:0005
Миронівська 
громада

владиславська 
сільська рада

3,0539 3222981203:02:006:0009
Миронівська 
громада

Додаток 8. Продовження
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владиславська 
сільська рада

31,7508 3222981200:05:003:0023
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

15,8849 3222988000:04:001:0101
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

6,3686 3222988000:01:001:0119
Миронівська 
громада

зеленківська 
сільська рада

6,5242 3222982200:02:020:0049
Миронівська 
громада

кип'ячківська 
сільська рада

8,0231 3222982900:09:001:0066
Миронівська 
громада

Македонська 
сільська рада

14,3528 3222983600:03:001:0225
Миронівська 
громада

Македонська 
сільська рада

6,5962 3222983600:04:001:0025
Миронівська 
громада

Македонська 
сільська рада

12,1274 3222983600:05:001:0106
Миронівська 
громада

Македонська 
сільська рада

52,1985 3222983600:05:001:0105
Миронівська 
громада

Македонська 
сільська рада

70,5013 3222983600:04:001:0026
Миронівська 
громада

Шандрівська 
сільська рада

12,6617 3222988400:02:001:0259
Миронівська 
громада

Юхнівська 
сільська рада

19,1355 3222988800:07:003:0067
Миронівська 
громада

Тулинська 
сільська рада

10,8820 3222988000:02:001:0043
Миронівська 
громада

переяслав-хмельницький район
денисівська 
сільська рада

10,1558 3223382800:03:005:0099  Ташанська громада

денисівська 
сільська рада

26,7482 3223382800:03:001:0115 затверджена  Ташанська громада

вовчківська 
сільська рада

40,0000 3223380500:06:006:0001
переяславська 
міська громада

сквирський район
Малоєрчиківська 
сільська рада

25,6310 3224084000:03:012:0001
сквирська міська 
громада

Шаліївська 
сільська рада

11,7387 3224087800:04:021:0037
сквирська міська 
громада

Шаліївська 
сільська рада

16,1502 3224087800:04:022:0023
сквирська міська 
громада

Шаліївська 
сільська рада

17,6285 3224087800:04:017:0024
сквирська міська 
громада

Шаліївська 
сільська рада

5,1923 3224087800:03:032:0011
сквирська міська 
громада

ставищенський район
Брилівська 
сільська рада

9,1264 3224281200:04:001:0070
ставищенська 
громада

Гейсиська 
сільська рада

8,1193 3224282400:02:001:0125
ставищенська 
громада

Гейсиська 
сільська рада

4,7269 3224282400:02:001:0124
ставищенська 
громада

Торчицька 
сільська рада

5,7447 3224287200:02:005:0057
ставищенська 
громада

Торчицька 
сільська рада

9,888 3224287200:01:001:0077
ставищенська 
громада

Гейсиська 
сільська рада

2,5294 3224282400:02:011:0106
ставищенська 
громада

Додаток 8. Продовження
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Гейсиська 
сільська рада

19,0606 3224282400:02:002:0161
частково 
розорана

ставищенська 
громада

Гейсиська 
сільська рада

1,0725 3224282400:02:002:0163
ставищенська 
громада

сухоярська 
сільська рада

74,8115 3224287000:01:001:0802
ставищенська 
громада

таращанський район
великоберезян-
ська сільська 
рада

4,4931 3224480500:02:010:0007
Таращанська міська 
громада

лісовицька 
сільська рада

8,3552 3224483200:04:009:0035
Таращанська міська 
громада

лучанська 
сільська рада

12,7730 3224484000:03:007:0001
Таращанська міська 
громада

чернинська 
сільська рада

20,5303 3224488200:04:006:0055
Таращанська міська 
громада

веселокутська 
сільська рада

30,5571 3224481200:04:002:0118
Таращанська міська 
громада

чернинська 
сільська рада

17,8522 3224488200:04:007:0147
Таращанська міська 
громада

чернинська 
сільська рада

11,5541 3224488200:02:009:0001
Таращанська міська 
громада

ківшоватська 
сільська рада

30,4363 3224481900:04:003:0028
Таращанська міська 
громада

тетіївський район
Галайківська 
сільська рада

6,2400 3224681200:04:017:0020 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

4,9099 3224681200:04:010:0020 Тетіївська громада

клюківська 
сільська рада

6,3327 3224684000:03:003:0018 Тетіївська громада

височанська 
сільська рада

5,6198 3224680800:03:005:0007 Тетіївська громада

височанська 
сільська рада

3,0314 3224680800:02:012:0021 Тетіївська громада

височанська 
сільська рада

5,9267 3224680800:02:004:0023 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

3,9554 3224681200:04:017:0021 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

3,0402 3224681200:04:014:0018 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

4,8066 3224681200:04:014:0019 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

5,1487 3224681200:05:019:0010 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

3,9770 3224681200:04:001:0031 Тетіївська громада

Галайківська 
сільська рада

4,0131 3224681200:04:006:0020 Тетіївська громада

денихівська 
сільська рада

12,2603 3224682400:03:012:0019 Тетіївська громада

денихівська 
сільська рада

4,6410 3224682400:03:010:0030 Тетіївська громада

клюківська 
сільська рада

20,1815 3224684000:05:008:0009 Тетіївська громада

клюківська 
сільська рада

4,4601 3224684000:05:001:0018 Тетіївська громада

Додаток 8. Продовження
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п'ятигірська 
сільська рада

5,9431 3224685300:08:004:0036 Тетіївська громада

фастівський район
дідівщинська 
сільська рада

14,6434 3224982400:01:002:0046 затверджена
Томашівська 
громада

яготинський район
кулябівська 
сільська рада

5,7646 3225582700:04:002:0031
яготинська міська 
громада

капустинська 
сільська рада

24,0195 3225582100:01:003:0012 затверджена
яготинська міська 
громада

капустинська 
сільська рада

9,1672 3225582100:05:003:0003 затверджена
яготинська міська 
громада

капустинська 
сільська рада

29,4189 3225582100:01:001:0062 затверджена
яготинська міська 
громада

капустинська 
сільська рада

7,1766 3225582100:01:001:0061 затверджена
яготинська міська 
громада

додаток 9.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в кіровоградській області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування земельної 
ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер інше отг

голованівський район
люшнюватська сільська рада 3,3672 3521484800:02:001:0003 частково розорана побузька громада
олександрійський район
Михайлівська сільська рада 5,0000 3520384900:02:000:9401 попельнастівська громада

додаток 10.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в львівській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер смарагдова 
мережа інше отг

Бродівський район
станіславчицька 
сільська рада

1,2937 4620386600:07:004:0010 Бродівська міська громада

станіславчицька 
сільська рада

0,6021 4620386600:07:004:0007 Бродівська міська громада

станіславчицька 
сільська рада

2,0166 4620386600:07:005:0003 Бродівська міська громада

Шнирівська 
сільська рада

19,6890 4620388400:01:025:0002 Бродівська міська громада

Батьківська 
сільська рада

9,1158 4620380400:03:009:0005 частвого розорана підкамінська громада

пеняківська 
сільська рада

15,6101 4620384400:05:009:0057 підкамінська громада

Буський район
Топорівська 
сільська рада

14,0000 4620686200:12:000:0138 Буська міська громада

Додаток 8. Продовження
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Ожидівська 
сільська рада

4,8338 4620684400:20:000:0018 Буська міська громада

соколянська 
сільська рада

2,8917 4620685800:06:000:0010 Буська міська громада

соколянська 
сільська рада

8,9885 4620685800:06:000:0013 Буська міська громада

переволочнян-
ська сільська 
рада

10,0000 4620684600:02:001:0231 Буська міська громада

городоцький район
долинянська 
сільська рада

8,3791 4620983300:13:000:0062 Городоцька міська громада

Тулиголівська 
сільська рада

3,7776 4620987900:07:000:0122
комарнівська міська 
громада

підзвіринецька 
сільська рада

18,0000 4620986600:16:000:0002
комарнівська міська 
громада

дрогобицький район
ступницька 
сільська рада

11,9804 4621287800:07:000:0001
дрогобицька міська 
громада

ступницька 
сільська рада

2,4000 4621287800:08:000:0189
дрогобицька міська 
громада

волощанська 
сільська рада

66,0641 4621281500:05:000:0707 Меденицька громада

Грушівська 
сільська рада

4,2075 4621282400:07:000:0707 Меденицька громада

Грушівська 
сільська рада

5,8051 4621282400:06:000:1930 Меденицька громада

Броницька 
сільська рада

2,9882 4621280600:02:000:1727
дрогобицька міська 
громада

Грушівська 
сільська рада

42,4553 4621282400:08:000:0901 Меденицька громада

Грушівська 
сільська рада

42,0447 4621282400:08:000:0902 Меденицька громада

снятинська 
сільська рада

16,5341 4621286800:06:000:1118
дрогобицька міська 
громада

Жидачівський район
Монастирецька 
сільська рада

6,8860 4621585300:05:000:0381 Журавненська громада

Монастирецька 
сільська рада

15,7473 4621585300:05:000:0384 Журавненська громада

Монастирецька 
сільська рада

5,8452 4621585300:03:000:0645 Журавненська громада

зарічненська 
сільська рада

10,1009 4621583600:01:000:0878 Журавненська громада

Млиниська 
сільська рада

5,1001 4621584900:04:000:0322 ходорівська громада

зарічанська 
сільська рада

12,0000 4621583300:05:000:1014 Жидачівська міська громада

Млиниська 
сільська рада

4,1626 4621584900:03:000:1126 затверджена ходорівська громада

Млиниська 
сільська рада

22,3376 4621584900:04:000:1278 ходорівська громада

Мельницька 
сільська рада

9,0161 4621584700:01:000:1008 затверджена Журавненська громада

соколівська 
сільська рада

27,3646 4621588500:02:000:1846 Бібрська громада

соколівська 
сільська рада

8,3620 4621588500:03:000:1423 Бібрська громада

Додаток 10. Продовження
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Жовківський район
купичвільська 
сільська рада

7,6200 4622784700:09:000:0189 великомостівська громада

купичвільська 
сільська рада

1,6330 4622784700:09:000:0186 великомостівська громада

купичвільська 
сільська рада

0,7110 4622784700:09:000:0188 великомостівська громада

Туринківська 
сільська рада

4,5000 4622789200:25:000:0009 Жовківська міська громада

Туринківська 
сільська рада

5,7211 4622789200:25:000:0007 Жовківська міська громада

Туринківська 
сільська рада

4,4448 4622789200:25:000:0008 Жовківська міська громада

воле-висоцька 
сільська рада

19,2247 4622781200:09:001:0001 Жовківська міська громада

воле-висоцька 
сільська рада

10,0088 4622781200:08:000:0277 Жовківська міська громада

Туринківська 
сільська рада

7,0182 4622789200:23:000:0049 Жовківська міська громада

Золочівський район
колтівська 
сільська рада

9,3682 4621883600:07:000:0721 золочівська міська громада

почапівська 
сільська рада

11,5541 4621885800:04:000:0417 золочівська міська громада

колтівська 
сільська рада

1,2000 4621883600:08:000:0572 золочівська міська громада

колтівська 
сільська рада

1,2786 4621883600:08:000:0574 золочівська міська громада

колтівська 
сільська рада

1,3859 4621883600:08:000:0584 золочівська міська громада

колтівська 
сільська рада

0,7120 4621883600:08:000:0575 золочівська міська громада

колтівська 
сільська рада

5,7847 4621883600:07:000:0723 золочівська міська громада

кам'янка-Бузький район
зубівмостівська 
сільська рада

4,4644 4622183500:10:000:0085 кам’янка-Бузька громада

зубівмостівська 
сільська рада

2,3185 4622183500:10:000:0106 кам’янка-Бузька громада

зубівмостівська 
сільська рада

7,0690 4622183500:10:000:0104 кам’янка-Бузька громада

миколаївський район
раделицька 
сільська рада

2,1000 4623086600:02:000:0221
Миколаївська міська 
громада

Гірська сільська 
рада

11,8200 4623083200:18:000:0111
Миколаївська міська 
громада

станківецька 
сільська рада

9,2239 4623087400:12:000:0088 затверджена
новороздільська міська 
громада

станківецька 
сільська рада

2,7182 4623087400:11:000:0089 затверджена
новороздільська міська 
громада

Берездівецька 
сільська рада

4,5584 4623080400:06:000:0213
новороздільська міська 
громада

станківецька 
сільська рада

0,8391 4623087400:12:000:0084 затверджена розорана
новороздільська міська 
громада

станківецька 
сільська рада

1,0724 4623087400:12:000:0554 затверджена
новороздільська міська 
громада

Додаток 10. Продовження
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перемишлянський район
великоглібовиць-
ка сільська рада

1,6178 4623381800:04:000:0210 Бібрська громада

великоглібовиць-
ка сільська рада

7,2806 4623381800:04:000:0192 Бібрська громада

великоглібовиць-
ка сільська рада

6,6612 4623381800:06:000:0002 Бібрська громада

пустомитівський район
Містківська 
сільська рада

3,6499 4623684200:11:000:0086
пустомитівська міська 
громада

радехівський район
вузлівська 
сільська рада

11,1581 4623987200:09:000:2210 радехівська громада

дмитрівська 
сільська рада

5,4583 4623981200:03:000:1966 радехівська громада

дмитрівська 
сільська рада

15,9030 4623981200:03:000:1964 радехівська громада

Бишівська 
сільська рада

4,3000 4623980900:08:000:1623 радехівська громада

Бишівська 
сільська рада

5,5341 4623980900:05:000:0432 радехівська громада

Березівська 
сільська рада

6,9999 4623980600:06:000:0951 лопатинська громада

куликівська 
сільська рада

7,8000 4623981900:04:000:2315 лопатинська громада

самбірський район
Городищенська 
сільська рада

2,4035 4624282800:06:000:0156 частково розорана ралівська громада

Городищенська 
сільська рада

5,4433 4624282800:04:000:0237 частково розорана ралівська громада

Городищенська 
сільська рада

2,4292 4624282800:04:000:0236 частково розорана ралівська громада

сокальський район
Боб`ятинська 
сільська рада

2,2633 4624880200:11:000:0602 сокальська міська громада

старосамбірський район
стрілківська 
сільська рада

5,3000 4625185700:07:000:0014
частина в за-
твердженій

частково розорана стрілківська громада

солянуватська 
сільська рада

6,9000 4625184900:03:000:0052
добромильська міська 
громада

стрийський район
підгірцівська 
сільська рада

4,5500 4625385200:11:000:0082 стрийська міська громада

підгірцівська 
сільська рада

3,0000 4625385200:12:000:0011
частина в за-
твердженій

стрийська міська громада

турківський район
Мохнатська 
сільська рада

8,4141 4625585700:04:000:0058 частково розорана козівська громада

Додаток 10. Продовження
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додаток 11.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в миколаївській області станом на 24 травня 2021 року
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земельної ділянки
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арбузинський район
новоселівська сільська рада 34,8625 4820382600:09:000:0129 арбузинська громада
любоіванівська сільська рада 6,7356 4820381800:03:000:0139 Благодатненська громада
Баштанський район
лук'янівська сільська рада 8,4069 4820682600:02:000:0607 затверджена привільненська громада
привільненська сільська рада 35,7252 4820685300:04:000:0377 привільненська громада
костичівська сільська рада 23,5775 4820682200:01:000:0973 інгульська громада
Березанський район
Ташинська сільська рада 100,0000 4820985000:07:000:0093 затверджена Березанська громада
дмитрівська сільська рада 25,0000 4820981200:05:000:0751 Березанська громада
Березнегуватьский район
Мурахівська сільська рада 7,0000 4821183000:05:000:0120 Березнегуватська громада
Мурахівська сільська рада 9,8889 4821183000:03:000:0216 Березнегуватська громада
новоукраїнська сільська рада 6,3410 4821184600:02:000:0079 Березнегуватська громада
висунська сільська рада 8,7279 4821180700:04:000:0062 Березнегуватська громада
лепетиська сільська рада 12,9652 4821181700:07:000:0019 Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 20,4654 4821181700:07:000:0018
частково в за-
твердженій

Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 10,8608 4821181700:07:000:0016 Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 12,2836 4821181700:07:000:0015
частково в за-
твердженій

Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 40,4670 4821181700:09:000:0062 затверджена Березнегуватська громада
лепетиська сільська рада 1,7507 4821181700:09:000:0061 Березнегуватська громада
лепетиська сільська рада 9,1804 4821181700:09:000:0060 затверджена Березнегуватська громада
лепетиська сільська рада 5,6771 4821181700:09:000:0059 затверджена Березнегуватська громада
лепетиська сільська рада 7,5963 4821181700:09:000:0057 затверджена Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 29,1797 4821181700:09:000:0056
частково в за-
твердженій

Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 13,3452 4821181700:09:000:0067
частково в за-
твердженій

Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 13,1619 4821181700:07:000:0020 Березнегуватська громада
лепетиська сільська рада 8,8551 4821181700:09:000:0066 Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 3,6924 4821181700:09:000:0065
частково в за-
твердженій

Березнегуватська громада

лепетиська сільська рада 2,3360 4821181700:09:000:0064 затверджена Березнегуватська громада
Братський район
Братська селищна рада 14,7116 4821455100:13:000:0024 Братська громада
Григорівська сільська рада 5,5000 4821480800:01:000:0610 новомар'ївська громада
веселинівський район
Токарівська сільська рада 7,5673 4821755500:01:000:0472 веселинівська громада
Токарівська сільська рада 16,5044 4821755500:01:000:0471 веселинівська громада
кубряцька сільська рада 0,7799 4821781200:03:000:0215 степівська громада
Широколанівська сільська рада 2,3254 4821785600:06:000:0438 степівська громада
Миколаївська сільська рада 18,4814 4821782500:01:000:0333 веселинівська громада
Широколанівська сільська рада 37,2051 4821785600:06:000:0478 степівська громада
кубряцька сільська рада 5,3013 4821781200:03:000:0221 степівська громада
Миколаївська сільська рада 4,7292 4821782500:01:000:0914 веселинівська громада
Миколаївська сільська рада 77,4902 4821782500:01:000:0886 веселинівська громада
Миколаївська сільська рада 6,0498 4821782500:02:000:0888 веселинівська громада
Широколанівська сільська рада 5,0934 4821785600:06:000:0499 степівська громада
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вознесенський район
вознесенська сільська рада 77,0000 4822081200:05:000:0095 Бузька громада
Щербанівська сільська рада 13,0400 4822085400:01:000:0187 дорошівська громада
Щербанівська сільська рада 125,2923 4822085400:14:000:0825 дорошівська громада
Щербанівська сільська рада 29,1655 4822085400:02:000:0436 дорошівська громада
Щербанівська сільська рада 234,5990 4822085400:05:000:1025 дорошівська громада
Щербанівська сільська рада 125,5581 4822085400:04:000:0481 дорошівська громада
Щербанівська сільська рада 110,0000 4822085400:12:000:1083 дорошівська громада
Щербанівська сільська рада 54,0000 4822085400:03:000:0259 дорошівська громада
Григорівська сільська рада 174,1653 4822081700:04:000:0219 Бузька громада
Григорівська сільська рада 4,3535 4822081700:03:000:0213 Бузька громада
вознесенська сільська рада 9,0000 4822081200:04:000:0208 Бузька громада
вознесенська сільська рада 28,5457 4822081200:19:000:0153 Бузька громада
вознесенська сільська рада 6,5842 4822081200:06:000:0104 Бузька громада
вознесенська сільська рада 18,4904 4822081200:08:000:0176 Бузька громада
вознесенська сільська рада 195,5434 4822081200:09:000:0272 Бузька громада
дорошівська сільська рада 39,1108 4822082600:03:000:0634 дорошівська громада
Мічурінська сільська рада 6,8500 4822083000:01:000:0286 дорошівська громада
вознесенська сільська рада 16,8026 4822081200:17:000:0329 Бузька громада
врадіївський район
сирівська сільська рада 8,8000 4822384500:02:000:0827 врадіївська громада
доброжанівська сільська рада 8,0000 4822381300:03:000:0585 врадіївська громада
доброжанівська сільська рада 9,7000 4822381300:02:000:1099 врадіївська громада
краснопільська сільська рада 6,4187 4822382600:01:000:0657 врадіївська громада
краснопільська сільська рада 8,3000 4822382600:02:000:0830 врадіївська громада
адамівська сільська рада 7,6100 4822380100:01:000:1721 врадіївська громада
доманівський район
Мостівська сільська рада 12,5000 4822783500:10:000:0066 Мостівська громада
володимирівська сільська рада 4,3623 4822781200:10:000:0840 доманівська громада
Маринівська сільська рада 11,0000 4822783200:11:000:0218 доманівська громада
Єланецький район
великосолонівська сільська рада 22,7037 4823082200:01:000:0375 Єланецька громада
ясногородська сільська рада 14,7862 4823084200:03:000:0432 Єланецька громада
ясногородська сільська рада 11,1095 4823084200:03:000:0486 Єланецька громада
Єланецька селищна рада 9,1418 4823055100:04:000:0194 Єланецька громада
Ольгопольська сільська рада 12,0364 4823083500:02:000:0789 затверджена Єланецька громада
Ольгопільська сільська рада 4,9100 4823083500:02:000:0847 затверджена Єланецька громада
вітовський (Жовтневий) район
Михайло-ларинська сільська рада 38,0198 4823383300:04:000:0360 воскресенська громада
кривоозерський район
Багачівська сільська рада 12,0000 4823980400:02:000:0494 кривоозерська громада
Гойдаївська сільська рада 17,6000 4823982000:01:000:0905 кривоозерська громада
Гойдаївська сільська рада 7,3999 4823982000:01:000:0908 кривоозерська громада
казанківський район
скобелевська сільська рада 7,0000 4823685300:03:000:0120 володимирівська громада
новолазарівська сільська рада 16,0900 4823684500:06:000:0087 казанківська громада
новофедорівська сільська рада 10,0600 4823684800:08:000:0064 казанківська громада
веселобалківська сільська рада 4,0000 4823681100:01:000:0167 казанківська громада
веселобалківська сільська рада 9,7000 4823681100:01:000:0175 казанківська громада
Шевченківська сільська рада 26,8000 4823686500:01:000:0105 володимирівська громада
Шевченківська сільська рада 25,0000 4823686500:01:000:0102 володимирівська громада
Шевченківська сільська рада 17,6000 4823686500:04:000:0107 володимирівська громада
миколаївський район
Шостаківська сільська рада 15,0000 4824285000:03:000:0730 Ольшанська громада

Додаток 11. Продовження
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місце розташування  
земельної ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер смарагдова 
мережа отг

кривобалківська сільська рада 10,0000 4824282000:02:000:0215 веснянська громада
Михайлівська сільська рада 8,9037 4824284600:08:000:0135 степівська громада
Шостаківська сільська рада 25,8828 4824285000:02:000:0044 Ольшанська громада
Шостаківська сільська рада 15,0000 4824285000:03:000:0729 Ольшанська громада
Ольшанська селищна рада 2,0000 4824255600:02:000:0010 Ольшанська громада
яснополянська сільська рада 20,0000 4824286000:04:000:0112 Ольшанська громада
кир’яківська сільська рада 16,6979 4824280900:03:000:0108 веснянська громада
новоодеський район
Бузька сільська рада 4,2310 4824880800:01:000:0116 Бузька громада
новопетрівська сільська рада 9,6546 4824883900:02:000:0188 костянтинівська громада
новоодеська міська рада 39,4606 4824810000:06:000:0188 новоодеська міська громада
новоодеська міська рада 11,3929 4824810000:15:000:0078 новоодеська міська громада
новоодеська міська рада 17,6418 4824810000:08:000:0037 новоодеська міська громада
антонівська сільська рада 8,9041 4824880200:04:000:0097 затверджена сухоєланецька громада
Гур'ївська сільська рада 12,6419 4824882000:01:000:0218 костянтинівська громада
кандибинська сільська рада 37,8056 4824883200:05:000:0238 костянтинівська громада
костянтинівська сільська рада 29,0755 4824883400:01:000:0205 костянтинівська громада
Михайлівська сільська рада 50,0761 4824883700:15:000:0037 новоодеська міська громада
новопетрівська сільська рада 10,1396 4824883900:03:000:0030 костянтинівська громада
новоодеська міська рада 13,1061 4824810000:15:000:0077 новоодеська міська громада
Троїцька сільська рада 33,1673 4824885800:02:000:0150 новоодеська міська громада
антонівська сільська рада 14,6782 4824880200:03:000:0004 затверджена сухоєланецька громада
антонівська сільська рада 87,9512 4824880200:03:000:0002 затверджена сухоєланецька громада
антонівська сільська рада 17,8248 4824880200:03:000:0005 затверджена сухоєланецька громада
первомайський район
Тарасівська сільська рада 0,5300 4825487600:09:000:0286 синюхино-Брідська громада
Тарасівська сільська рада 1,8554 4825487600:09:000:0191 синюхино-Брідська громада
синюхино-Брідська сільська рала 5,5122 4825486300:06:000:1068 синюхино-Брідська громада
довгопристанська сільська рада 9,4915 4825481200:03:000:0878 синюхино-Брідська громада
синюхіно - Брідська сільська рада 5,0573 4825486300:06:000:1070 синюхино-Брідська громада
синюхіно- Брідська сільська рада 5,3402 4825486300:06:000:1072 синюхино-Брідська громада
синюхіно- Брідська сільська рада 28,4247 4825486300:05:000:0683 синюхино-Брідська громада
Тарасівська сільська рада 6,6185 4825487600:06:000:0361 синюхино-Брідська громада
полтавська сільська рада 15,3500 4825485500:07:000:0253 кам’яномостівська громада
лисогірська сільська рада 6,8915 4825484600:02:000:3176 Мигіївська громада
снігурівський район
калинівська сільська рада 11,1570 4825782500:10:000:0002 снігурівська громада

додаток 12.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в одеській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

інше обмеження у вико-
ристанні земель отг

ананьївський район
долинська 
сільська рада

13,7426 5120281400:01:001:0759
долинська 
громада

долинська 
сільська рада

8,8616 5120281400:01:004:0876
частково 
розорана

долинська 
громада

долинська 
сільська рада

6,5556 5120281400:01:004:0914
долинська 
громада

Додаток 11. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

інше обмеження у вико-
ристанні земель отг

долинська 
сільська рада

13,4311 5120281400:01:007:0300
долинська 
громада

новоселівська 
сільська рада

12,7583 5120284800:01:001:0967
частково 
розорана

ананьївська 
міська гро-
мада

арцизький район

виноградівська 
сільська рада

34,7433 5120480700:01:002:0384
арцизька 
міська гро-
мада

деленська 
сільська рада

12,3919 5120481900:01:003:0422
арцизька 
міська гро-
мада

Березівський район
Михайло-Олек-
сандрівська 
сільська рада

7,5400 5121283100:01:001:0397
Березівська 
громада

новоселівська 
сільська рада

3,0801 5121283400:01:001:0985
частково 
розорана

раухівська 
громада

новоселівська 
сільська рада

7,6878 5121283400:01:001:0917
частково 
розорана

раухівська 
громада

ряснопільська 
сільська рада

3,2376 5121283800:01:002:0440
новокаль-
чевська 
громада

степанівська 
сільська рада

3,7293 5121285100:01:001:1009
Березівська 
громада

степанівська 
сільська рада

4,0443 5121285100:01:001:1011
Березівська 
громада

Михайлівська 
сільська рада

13,1160 5121285700:01:001:0516
Березівська 
громада

Михайлівська 
сільська рада

24,2557 5121285700:01:001:0296
Березівська 
громада

великомихайлівський район

соше-Острівська 
сільська рада

11,1584 5121685200:01:001:0246
частково 
розорана

великоми-
хайлівська 
громада

Мигаївська 
сільська рада

18,8799 5121682600:01:002:0323
частково 
розорана

новобо-
рисівська 
громада

ізмаїльський район

Муравлівська 
сільська рада

10,7151 5122083800:01:002:0850
частково 
розорана

водоохоронна зона 
навколо озера 
китай на терито-
рії комишівської 
та Муравлівської 
сільських рад із-
маїльського району 
Одеської області

саф’янівська 
громада

суворівська 
селищна рада

7,2494 5122055400:01:003:1575 розорана

водоохоронна 
зона навколо 
озера катлабух на 
території Багатян-
ської, кам'янської, 
кислицької, першо-
травневої, утконо-
сівської сільських 
рад та суворівської 
селищної ради із-
маїльського району 
Одеської області

суворовська 
громада

Додаток 12. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

інше обмеження у вико-
ристанні земель отг

Багатянська 
сільська рада

8,9685 5122080400:01:002:1172 розорана

водоохоронна 
зона навколо 
озера катлабух на 
території Багатян-
ської, кам'янської, 
кислицької, першо-
травневої, утконо-
сівської сільських 
рад та суворівської 
селищної ради із-
маїльського району 
Одеської області

саф’янівська 
громада

новонекрасів-
ська сільська 
рада

9,0000 5122084200:01:001:0118 розорана

водоохоронна зона 
навколо озера ялпуг 
та озера кугурлуй 
на території Озер-
ненської, ларжан-
ської, новонекра-
сівської, Матроської 
сільських рад із-
маїльського району 
Одеської області

саф’янівська 
громада

першотравнева 
сільська рада

5,9823 5122085300:01:002:0727 розорана

водоохоронна 
зона навколо 
озера катлабух на 
території Багатян-
ської, кам'янської, 
кислицької, першо-
травневої, утконо-
сівської сільських 
рад та суворівської 
селищної ради із-
маїльського району 
Одеської області

саф’янівська 
громада

суворівська 
селищна рада

17,2997 5122055400:01:001:0397
суворовська 
громада

іванівський район

Баранівська 
сільська рада

11,1916 5121880400:01:002:0425
частково 
в затвер-
дженій

частина 
розорана

іванівська 
громада

Білчанська 
сільська рада

25,3484 5121880700:01:001:1474 розорана

водоохоронна зона 
вздовж хаджибей-
ського лиману на 
території Білчан-
ської та северинів-
ської сільських рад 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

северинівська 
сільська рада

12,0300 5121883800:01:001:1007 розорана

водоохоронна зона 
вздовж р . великий 
куяльник на те-
риторії северинів-
ської, Бузинівської, 
коноплянської, 
Михайлопільської 
сільских рад та іва-
нівської селищної 
ради іванівського 
району Одеської 
області

іванівська 
громада

Додаток 12. Продовження
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місце  
розташування  
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площа 
земельної 
ділянки, 
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інше обмеження у вико-
ристанні земель отг

северинівська 
сільська рада

6,4531 5121883800:01:001:1058 розорана

водоохоронна зона 
вздовж р . великий 
куяльник на тери-
торії северинівської, 
Бузинівської, коно-
плянської, Михай-
лопільської сільских 
рад та іванівської 
селищної ради 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

Бузинівська 
сільська рада

20,8149 5121881200:01:002:1059
іванівська 
громада

Бузинівська 
сільська рада

16,7652 5121881200:01:002:1560
іванівська 
громада

северинівська 
сільська рада

48,6238 5121883800:01:001:1006 розорана

водоохоронна зона 
вздовж р . великий 
куяльник на тери-
торії северинівської, 
Бузинівської, коно-
плянської, Михай-
лопільської сільских 
рад та іванівської 
селищної ради 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

северинівська 
сільська рада

6,5586 5121883800:01:001:1108 розорана

водоохоронна зона 
вздовж р . великий 
куяльник на тери-
торії северинівської, 
Бузинівської, коно-
плянської, Михай-
лопільської сільских 
рад та іванівської 
селищної ради 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

северинівська 
сільська рада

7,0429 5121883800:01:002:1046 розорана

водоохоронна зона 
вздовж куяльниць-
кого лиману на 
території севери-
нівської та павлин-
ської сільських рад 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

Баранівська 
сільська рада

10,4892 5121880400:01:001:1030
частково 
розорана

іванівська 
громада

Баранівська 
сільська рада

6,5878 5121880400:01:002:0448
іванівська 
громада

Баранівська 
сільська рада

7,6931 5121880400:01:002:1538
затвер-
джена

іванівська 
громада

Білчанська 
сільська рада

19,6140 5121880700:01:001:1341
затвер-
джена

іванівська 
громада

 Білчанська 
сільська рада

9,3598 5121880700:01:001:1452
затвер-
джена

водоохоронна зона 
вздовж хаджибей-
ського лиману на 
території Білчан-
ської та северинів-
ської сільських рад 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

Додаток 12. Продовження
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Білчанська 
сільська рада

5,7078 5121880700:01:002:1104
затвер-
джена

водоохоронна зона 
вздовж хаджибей-
ського лиману на 
території Білчан-
ської та северинів-
ської сільських рад 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

Бузинівська 
сільська рада

9,4130 5121881200:01:003:1617
іванівська 
громада

Бузинівська 
сільська рада

6,2447 5121881200:01:003:0173
іванівська 
громада

Бузинівська 
сільська рада

18,7849 5121881200:01:004:1609
іванівська 
громада

северинівська 
сільська рада

13,2322 5121883800:01:001:1025 розорана

водоохоронна зона 
вздовж р . великий 
куяльник на те-
риторії северинів-
ської, Бузинівської, 
коноплянської, 
Михайлопільської 
сільских рад та іва-
нівської селищної 
ради іванівського 
району Одеської 
області

іванівська 
громада

северинівська 
сільська рада

5,5380 5121883800:01:002:1012 розорана

водоохоронна зона 
вздовж куяльниць-
кого лиману на 
території севери-
нівської та павлин-
ської сільських рад 
іванівського району 
Одеської області

іванівська 
громада

кілійський район
фурманівська 
сільська рада

2,1304 5122385100:01:001:0953
кілійська 
громада

фурманівська 
сільська рада

3,3950 5122385100:01:001:0955
частково 
розорана

водоохоронна зона 
навколо озера 
китай на території 
приозерненської, 
старотроянської, 
новоселівської, 
фурманівської, 
червоноярської, ва-
силівської сільських 
рад та кілійської 
міської ради 
кілійського району 
Одеської області

кілійська 
громада

кодимський район

івашківська 
сільська рада

7,3022 5122582600:01:002:0590
частково 
розорана

кодимська 
міська гро-
мада

лабушненська 
сільська рада

8,2574 5122583400:01:001:0494
частково 
розорана

кодимська 
міська гро-
мада

крутівська 
сільська рада

4,1301 5122583000:01:001:0261
кодимська 
міська гро-
мада

Додаток 12. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

інше обмеження у вико-
ристанні земель отг

Малослобідська 
сільська рада

18,2537 5122583700:01:001:0333
слобідська 
громада

петрівська 
сільська рада

13,7592 5122583900:01:002:0272

ланд-
шафтний 
заказник 
«Березів-
ський»

кодимська 
міська гро-
мада

лиманський (комінтернівський) район
дмитрівська 
сільська рада

2,7124 5122781300:01:001:0784
частково 
розорана

визирська 
громада

кремидівська 
сільська рада

24,7731 5122783000:01:003:0354
доброслав-
ська громада

любашівський район
Маловасилівська 
сільська рада

12,6040 5123382900:01:001:0249
любашівська 
громада

Маловасилівська 
сільська рада

8,4648 5123382900:01:001:0207
частково 
розорана

любашівська 
громада

Маловасилівська 
сільська рада

12,1255 5123382900:01:002:0364
частково 
розорана

любашівська 
громада

Маловасилівська 
сільська рада

12,6633 5123382900:01:002:0365
любашівська 
громада

Маловасилівська 
сільська рада

12,3243 5123382900:01:002:0396
частково 
розорана

любашівська 
громада

Маловасилівська 
сільська рада

21,7111 5123382900:01:002:0367
любашівська 
громада

Маловасилівська 
сільська рада

4,4516 5123382900:01:003:0054
любашівська 
громада

савранський район

кам'янська 
сільська рада

25,8333 5124381300:01:002:0386
затвер-
джена

водоохоронна зона 
вздовж річки півден-
ний Буг на території 
вільшанської, дуби-
нівської, кам'янської 
сільських рад та сав-
ранської селищної 
ради савранського 
району Одеської 
області

савранська 
громада

кам'янська 
сільська рада

7,4308 5124381300:01:002:0387
затвер-
джена

водоохоронна зона 
вздовж річки півден-
ний Буг на території 
вільшанської, дуби-
нівської, кам'янської 
сільських рад та сав-
ранської селищної 
ради савранського 
району Одеської 
області

савранська 
громада

концебівська 
сільська рада

3,6280 5124382000:01:004:0367
савранська 
громада

саратський район
ройлянська 
сільська рада

28,7586 5124585200:01:002:1064
успенівська 
громада

ройлянська 
сільська рада

66,8807 5124585200:01:002:1078
успенівська 
громада

старосільська 
сільська рада

9,1857 5124586400:01:001:1141
петропав-
лівська 
громада

Додаток 12. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

інше обмеження у вико-
ристанні земель отг

Мирнопільська 
сільська рада

20,5198 5124582400:01:001:0627
саратська 
громада

фараонівська 
сільська рада

6,6196 5124587200:01:001:0469
петропав-
лівська 
громада

татарбунарський район

дмитрівська 
сільська рада

14,4787 5125081900:01:002:0905
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

13,2825 5125083400:01:001:1509
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

18,2367 5125083400:01:001:1510
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

17,1667 5125083400:01:001:1511
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

52,7298 5125083400:01:001:1512
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

17,5077 5125083400:01:001:1514
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

10,5096 5125083400:01:001:1525
Татарбу-
нарська 
громада

нерушайська 
сільська рада

25,7421 5125083400:01:001:1374
Татарбу-
нарська 
громада

тарутинський район
Березинська 
селищна рада

13,5506 5124755300:01:002:0466
Тарутинська 
громада

серпневська 
селищна рада

58,3261 5124755900:01:002:0703
Тарутинська 
громада

лісненська 
сільська рада

24,8967 5124784600:01:001:0734
Бородінська 
громада

Малояросла-
вецька друга 
сільська рада

19,3429 5124785000:01:001:0787
частина 
в затвер-
дженій

Тарутинська 
громада

новотарутинська 
сільська рада

44,9490 5124786400:01:002:0365
частково 
розорана

Бородінська 
громада

новотарутинська 
сільська рада

18,5347 5124786400:01:002:0373
частково 
розорана

Бородінська 
громада

Захарівський (фрунзівський) район
василівська 
сільська рада

19,9994 5125280500:01:001:0474
захарівська 
громада

Мар'янівська 
сільська

52,3773 5125283000:01:001:0709
частково 
розорана

захарівська 
громада

росіянівська 
сільська

30,6182 5125284500:01:001:0599
частково 
розорана

захарівська 
громада

Додаток 12. Продовження
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додаток 13.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в полтавській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше лісосмуга отг

гадяцький район

веприцька сіль-
ська рада

7,6783 5320482000:00:001:0002
великобу-
дищанська 
громада

глобинський район
Манжеліївська 
сільська рада

8,9446 5320685400:00:003:0527
Глобинська 
громада

іваново - 
селищенська 
сільська рада

11,4730 5320683600:00:036:0002 затверджена
частково 
розорана

Глобинська 
громада

пронозівська 
сільська рада

165,2562 5320687200:00:001:0099
Градизька 
громада

зубанівська 
сільська рада

10,3832 5320683200:00:007:0097
Глобинська 
громада

Зіньківський район
власівська 
сільська рада

1,4400 5321381600:00:008:0007
зіньківська 
громада

загрунівська 
сільська рада

17,7751 5321382000:00:028:1001
зіньківська 
громада

дейкалівська 
сільська рада

0,5690 5321381700:00:007:0308

ландшаф-
тний заказ-
ник місцево-
го значення 
«Мужева 
долина»

розоре-
ний

зіньківська 
громада

дейкалівська 
сільська рада

1,7100 5321381700:00:003:0008
зіньківська 
громада

зіньківська 
міська рада

6,3660 5321310100:00:004:0005
зіньківська 
громада

зіньківська 
міська рада

1,9400 5321310100:00:004:0001
зіньківська 
громада

козельщинський район

пісківська 
сільська рада

22,8347 5322084200:00:001:0161 затверджена
новогале-
щинська 
громада

пісківська 
сільська рада

7,6790 5322084200:00:006:0297
новогале-
щинська 
громада

пісківська 
сільска рада

9,8071 5322084200:00:005:0224
новогале-
щинська 
громада

пісківська 
сільська рада

9,7971 5322084200:00:005:0227 затверджена
новогале-
щинська 
громада

Говтвянська 
сільська рада

60,0000 5322081600:00:001:0685
решетилів-
ська громада

пісківська сіль-
ська рада

120,0000 5322084200:00:001:0151 затверджена
новогале-
щинська 
громада

кременчуцький район

Білецьківська 
сільська рада

10,9858 5322480400:10:000:0263
кам’янопото-
ківська 
громада
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше лісосмуга отг

котелевський район

ковалевська 
сільська рада

53,4596 5322281500:00:003:0613
велико-
рублівська 
громада

Микілківська 
сільська рада

4,0896 5322283700:00:005:0128 затверджена
велико-
рублівська 
громада

миргородський район

Шахворостівська 
сільська рада

3,5490 5323289200:00:009:0222
з лісо-
смугою

Миргород-
ська міська 
громада

оржицький район
лукімська 
сільська рада

22,8379 5323683600:00:001:0003 затверджена
Оржицька 
громада

лукімська 
сільська рада

2,3894 5323683600:00:001:0104 затверджена
Оржицька 
громада

лукімська 
сільська рада

7,9313 5323683600:00:001:0304 затверджена
Оржицька 
громада

зарізька 
сільська рада

14,5001 5323681300:00:001:0028 затверджена вже поле
Оржицька 
громада

лукімська 
сільська рада

9,0000 5323683600:00:004:0060 затверджена
Оржицька 
громада

пирятинський район
Білоцерківська 
сільська рада

29,3560 5323880400:00:036:0009
пирятинська 
громада

хорольський район

петракіївська 
сільська рада

6,4571 5324884400:00:040:0009
хорольська 
міська гро-
мада

чутівський район
зеленківська 
сільська рада

39,6529 5325481600:00:001:0339 затверджена
чутівська 
громада

Шишацький район
федунська 
сільська рада

26,7217 5325785200:00:005:0089
Шишацька 
громада

додаток 14.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в сумській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа отг

великописарівський район
дмитрівська 
сільська рада

42,7238 5921281300:14:001:0107
великописарівська 
громада

дмитрівська 
сільська рада

20,0855 5921281300:14:001:0108
великописарівська 
громада

Тарасівська 
сільська рада

34,9807 5921285200:11:006:0500
великописарівська 
громада

вільненська 
сільська рада

3,9183 5921280500:13:002:0551
великописарівська 
громада

Додаток 13. Продовження
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місце  
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ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа отг

конотопський район
присеймівська 
сільська рада

5,1348 5922086900:02:002:0736
регіональний ландшафтний 
парк «сеймський»

попівська громада

присеймівська 
сільська рада

9,2310 5922086900:02:002:0735
регіональний ландшафтний 
парк «сеймський»

попівська громада

присеймівська 
сільська рада

4,3020 5922086900:02:002:0734
регіональний ландшафтний 
парк «сеймський»

попівська громада

краснопільський район
Миропільська 
сільська рада

5,2332 5922381600:03:003:0594 затверджена
Миропільська 
громада

Мезенівська 
сільська рада

25,3914 5922382900:05:004:0382
краснопільська 
громада

Мезенівська 
сільська рада

30,9159 5922382900:05:004:0381
краснопільська 
громада

путивльський район
козаченська 
сільська рада

2,4000 5923883400:04:001:0338 путивльська громада

рев'якинська 
сільська рада

9,0000 5923887000:05:000:0388 путивльська громада

рев'якинська 
сільська рада

3,8000 5923887000:04:000:0591 путивльська громада

роменський район
Галківська 
сільська рада

10,7191 5924184100:01:004:0453
роменська міська 
громада

Галківська 
сільська рада

10,8861 5924184100:01:004:0444
роменська міська 
громада

Галківська 
сільська рада

16,8851 5924184100:01:004:0445
роменська міська 
громада

рогинська 
сільська рада

15,3325 5924188500:03:005:0062
роменська міська 
громада

рогинська 
сільська рада

18,5137 5924188500:03:005:0065
роменська міська 
громада

рогинська 
сільська рада

22,8908 5924188500:03:005:0066
роменська міська 
громада

рогинська 
сільська рада

15,2066 5924188500:03:005:0067
роменська міська 
громада

тростянецький район
Буймерська 
сільська рада

8,4852 5925081200:00:003:1452
Тростянецька 
громада

Шосткинський район
коротченківська 
сільська рада

5,6200 5925383700:02:001:0386
Шосткинська міська 
громада

воронізька 
селищна рада

9,3885 5925355300:05:001:0406
Шосткинська міська 
громада

воронізька 
селищна рада

96,3294 5925355300:08:007:0612
Шосткинська міська 
громада

клишківська 
сільська рада

25,1925 5925383000:01:006:0561
Шосткинська міська 
громада

клишківська 
сільська рада

25,1695 5925383000:01:006:0562
Шосткинська міська 
громада

Тиманівська 
сільська рада

31,4324 5925386800:01:002:0361 затверджена
Шосткинська міська 
громада

чапліївська 
сільська рада

11,2774 5925387300:01:001:0691
Шосткинська міська 
громада

чапліївська 
сільська рада

14,4173 5925387300:01:001:1011
Шосткинська міська 
громада

чапліївська 
сільська рада

81,6633 5925387300:02:001:0461
Шосткинська міська 
громада

Додаток 14. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа отг

чапліївська 
сільська рада

24,1881 5925387300:02:001:0462
Шосткинська міська 
громада

клишківська 
сільська рада

16,0409 5925383000:02:002:0455
Шосткинська міська 
громада

чапліївська 
сільська рада

36,0658 5925387300:01:001:1010
Шосткинська міська 
громада

ямпільський район
Марчихинобуд-
ська

65,7941 5925681900:01:033:0002 свеська громада

Микитівська 77,5987 5925682500:02:003:0113 свеська громада

додаток 15.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в тернопільській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Бережанський район

Біщівська 
сільська рада

0,8560 6120480600:01:001:2357
частково 
розорено

Бережанська міська 
громада

Божиківська 
сільська рада

9,6468 6120486700:01:004:0007
саранчуківська 
громада

Божиківська 
сільська рада

1,7447 6120486700:01:004:0008
саранчуківська 
громада

Божиківська 
сільська рада

15,5539 6120486700:01:001:1022
саранчуківська 
громада

Борщівський район

сков’ятинська 
сільська рада

4,8662 6120887400:01:001:0922 Борщівська громада

вовковецька 
сільська рада

6,0471 6120881500:01:001:0552 Борщівська громада

кривченська 
сільська рада

3,6030 6120883900:01:001:1581 Борщівська громада

кривченська 
сільська рада

2,4150 6120883900:01:001:1585 Борщівська громада

заліська сільська 
рада

2,0000 6120882900:02:001:0633
іване-пустенська 
громада

Турильченська 
сільська рада

0,7610 6120888100:01:001:0190
частково 
розорено

скала-подільська 
громада

Мельнице-
подільська 
селищна рада

0,6770 6120855400:01:001:0605
Мельнице-
подільська громада

Бучацький район

Бариська 
сільська рада

10,4000 6121280400:01:002:0606
Бучацька міська 
громада

пилявська 
сільська рада

1,2000 6121285000:01:001:0907
Трибухівська 
громада

язловецька 
сільська рада

3,0000 6121288400:01:016:0003
Бучацька міська 
громада

язловецька 
сільська рада

2,5000 6121288400:01:016:0006
Бучацька міська 
громада

Додаток 14. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

гусятинський район
Городницька 
сільська рада

23,2570 6121681000:01:002:0006
частково 
розорено

Гусятинська 
громада

Товстенська 
сільська рада

3,2500 6121688000:01:003:0004
частково 
розорено

Гримайлівська 
громада

Заліщицький район
Буряківська 
сільська рада

6,9120 6122081400:01:003:0002
Товстенська 
громада

Буряківська 
сільська рада

2,3800 6122081400:01:003:0003
Товстенська 
громада

новосілківська 
сільська рада

1,6553 6122086200:01:001:3067
заліщицька міська 
громада

Торськівська 
сільська рада

1,5026 6122088300:01:001:0827
частково 
розорено

заліщицька міська 
громада

Торськівська 
сільська рада

1,1007 6122088300:01:001:0829
рлп «дністров-
ський каньйон»

частково 
розорено

заліщицька міська 
громада

Буряківська 
сільська рада

37,1821 6122081400:01:001:1174
Товстенська 
громада

дзвиняцька 
сільська рада

0,5208 6122082400:01:001:0754
частково 
розорено

заліщицька міська 
громада

садківська 
сільська рада

1,4758 6122087500:01:001:2255
Товстенська 
громада

Збаразький район
великовікнинська 
сільська рада

1,5200 6122481200:01:003:1388
вишнівецька 
громада

великовікнинська 
сільська рада

2,7000 6122481200:01:002:0593
частково 
розорено

вишнівецька 
громада

Зборівський район
загір'янська 
сільська рада

3,3100 6122683400:01:001:1776
частково 
розорено

залозецька громада

Мшанецька 
сільська рада

3,2700 6122687700:01:002:0043 Білецька громада

Мшанецька 
сільська рада

4,0000 6122687700:01:002:0051 Білецька громада

Мшанецька 
сільська рада

4,4275 6122687700:01:002:0071 Білецька громада

чистопадівська 
сільська рада

12,0800 6122689600:01:002:0028 залозецька громада

кременецький район
Будківська 
сільська рада

1,8600 6123481000:04:001:0142 почаївська громада

колосівська 
сільська рада

0,9200 6123483100:01:001:1503
кременецька міська 
громада

старопочаївська 
сільська рада

2,2200 6123487800:01:001:0030 почаївська громада

устечківська 
сільська рада

5,9812 6123488600:01:001:1605
вишнівецька 
громада

устечківська 
сільська рада

7,5280 6123488600:01:001:1604
вишнівецька 
громада

козівський район
золотослобідська 
сільська рада

1,3592 6123083600:01:002:0005 козівська громада

Геленківська 
сільська рада

0,6067 6123081900:01:001:0394 козівська громада

лановецький район
чайчинецька 
сільська рада

6,5840 6123885700:01:001:0420
Борсуківська 
громада

Додаток 15. Продовження
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площа 
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кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Буглівська 
сільська рада

6,7883 6123881800:01:001:1165
частково 
розорено

лановецька 
громада

Молотківська 
сільська рада

3,8925 6123884500:02:001:0200
частково 
розорено

лановецька 
громада

Білозірська 
сільська рада

3,1838 6123880900:01:001:1050
лановецька 
громада

Білозірська 
сільська рада

4,4900 6123880900:01:001:1053
лановецька 
громада

снігурівська 
сільська рада

2,4607 6123885200:03:001:0260
частково 
розорено

Борсуківська 
громада

вербовецька 
сільська рада

5,5153 6123882400:01:004:0064

загальнозооло-
гічний заказник 
місцевого 
значення 
«вербовецько-
заліський»

лановецька 
громада

монастириський район
задарівська 
сільська рада

0,8460 6124285000:02:002:0470
Монастириська 
громада

Гранітненська 
сільська рада

3,2300 6124283400:02:001:0209
Монастириська 
громада

підліснянська 
сільська рада

1,0250 6124287500:01:002:0001
Монастириська 
громада

підгаєцький район
Юстинівська 
сільська рада

13,1467 6124888600:01:001:0329
підгаєцька міська 
громада

сільцівська 
сільська рада

4,8427 6124887000:01:001:1402
підгаєцька міська 
громада

сільцівська 
сільська рада

3,9204 6124887000:01:001:1403
підгаєцька міська 
громада

староміська 
сільська рада

35,5880 6124887300:01:001:0003
підгаєцька міська 
громада

Білокриницька 
сільська рада

14,7753 6124880300:01:001:0438
частково 
розорено

підгаєцька міська 
громада

теребовлянський район
заздрівська 
сільська рада

0,7947 6125083400:01:001:0592
Микулинецька 
громада

заздрівська 
сільська рада

1,7076 6125083400:01:002:0027
Микулинецька 
громада

плебанівська 
сільська рада

3,2007 6125086400:01:001:0574
частково 
розорено

Теребовлянська 
громада

сущинська 
сільська рада

4,3020 6125088600:01:002:0052
частково 
розорено

Теребовлянська 
громада

надрічненська 
сільська рада

3,0000 6125085900:01:001:0372
золотниківська 
громада

тернопільський район
почапинська 
сільська рада

1,0450 6125287000:01:001:3547
підгороднянська 
громада

чернелево-русь-
ка сільська рада

10,3500 6125289200:02:001:0021
Байковецька 
громада

великоберезо-
вицька селищна 
рада

4,4249 6125255200:01:001:0003
великоберезовицька 
громада

Шумський район
великодедер-
кальська сільська 
рада

1,6130 6125881800:01:003:0020
частково 
розорана

великодедеркаль-
ська громада

Додаток 15. Продовження
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площа 
земельної 
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кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

васьковецька 
сільська рада

2,1020 6125881500:01:004:0009
Шумська міська 
громада

вілійська 
сільська рада

2,1660 6125882400:01:002:0050
частково 
розорено

Шумська міська 
громада

людвищенська 
сільська рада

2,8019 6125885100:01:002:0011

загальнозооло-
гічний заказник 
місцевого зна-
чення «людвище»

частково 
розорено

Шумська міська 
громада

Матвіївська 
сільська рада

1,9724 6125885400:01:004:0020
частково 
розорено

великодедеркаль-
ська громада

кордишівська 
сільська рада

0,7131 6125884400:01:002:0038
Шумська міська 
громада

садківська 
сільська рада

0,9056 6125886900:02:001:0485
великодедеркаль-
ська громада

Жолобківська 
сільська рада

0,8308 6125882800:01:001:0066
Шумська міська 
громада

додаток 16.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в харківській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Балаклійський район
Шебелинська 
сільська рада

9,6592 6320287200:03:000:0202 затверджена донецька громада

Барвінківський район
іллічівська 
сільська рада

6,4137 6320483700:06:000:0401 затверджена
Барвінківська міська 
громада

Гаврилівська 
сільська рада

6,7424 6320481500:03:000:1402
Барвінківська міська 
громада

валківський район
перекіпська 
сільська рада

3,0770 6321286000:01:000:0647
частково 
розорено

валківська міська 
громада

дворічанський район
кам'янська 
сільська рада

4,1401 6321881500:06:001:0830 затверджена
дворічанська 
громада

Зачепилівський район

Малоорчицька 
сільська рада

16,9839 6322282000:05:000:0012
загальнозооло-
гічний заказник 
«руський Орчик»

затверджена
зачепилівська 
громада

Зміївський район
задонецька 
сільська рада

13,4433 6321782500:01:000:0749 затверджена
зміївська міська 
громада

Золочівський район
писарівська 
сільська рада

17,3847 6322685000:02:002:1078
золочівська 
громада

ізюмський район
куньєвська 
сільська рада

2,8310 6322886000:02:000:0244 куньєвська громада

левківська 
сільська рада

13,9569 6322886500:05:000:0600 затверджена
ізюмська міська 
громада

левківська 
сільська рада

6,4116 6322886500:05:000:0599 затверджена
ізюмська міська 
громада

Додаток 15. Продовження
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мережа інше отг

іванчуківська 
сільська рада

15,3109 6322883500:01:000:0575 куньєвська громада

краснокутський район
любівська 
сільська рада

8,9988 6323584200:02:001:0167
краснокутська 
громада

любівська 
сільська рада

3,5499 6323584200:02:001:0168
краснокутська 
громада

любівська 
сільська рада

12,5880 6323584200:02:001:0169
краснокутська 
громада

любівська 
сільська рада

5,6755 6323584200:02:001:0172
краснокутська 
громада

любівська 
сільська рада

7,1699 6323584200:02:001:0170
краснокутська 
громада

любівська 
сільська рада

7,6086 6323584200:02:001:0171
краснокутська 
громада

рябоконівська 
сільська рада

6,4621 6323586200:01:001:0344
краснокутська 
громада

рябоконівська 
сільська рада

23,9297 6323586200:01:001:0345
краснокутська 
громада

красноградський район
петрівська сіль-
ська рада

36,7986 6323385000:04:000:0001
наталинська 
громада

первомайський район
красненська 
сільська рада

12,4330 6324584700:01:000:0055
частково 
розорено

Біляївська громада

красненська 
сільська рада

10,6504 6324584700:02:000:0012 Біляївська громада

красненська 
сільська рада

13,6565 6324584700:02:000:0013 Біляївська громада

красненська 
сільська рада

3,1305 6324584700:02:000:0016
частково 
розорено

Біляївська громада

красненська 
сільська рада

43,5535 6324584700:05:000:0044 Біляївська громада

Берецька 
сільська рада

19,6034 6324581000:15:000:0038
Олексіївська 
громада

печенізький район
Борщівська 
сільська рада

66,8465 6324681000:02:004:0121 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

3,0479 6324681000:02:004:0122 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

9,0687 6324681000:02:004:0123 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

1,5577 6324681000:02:003:0084 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

2,7162 6324681000:02:004:0124 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

15,4033 6324681000:02:004:0125 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

7,6858 6324681000:02:001:1140 печенізька громада

Борщівська 
сільська рада

34,2482 6324681000:02:001:1141 печенізька громада

харківський район
васищівська 
селищна рада

4,2471 6325156400:01:014:0002 затверджена
Безлюдівська 
громада

Шевченківський район
нижньобурлуцька 
сільська рада

20,0372 6325785000:02:000:0466
Шевченківська 
громада

Додаток 16. Продовження
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лозівський рвайон
Єлизаветівська 
сільська рада

10,8001 6323981200:04:000:0428
лозівська міська 
громада

додаток 17.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в херсонській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

під лісосмуга отг

Білозерський район

киселівська 4,5709 6520383000:05:001:0482
чорнобаївська 
громада

Токарівська 7,7326 6520387000:04:001:0884
дар’ївська 
громада

Бериславський район

Бургунська 4,5988 6520680200:02:001:0234
Тягинська 
громада

високівська 14,2062 6520680600:04:001:0334
Тягинська 
громада

кіровська 30,3777 6520682400:04:001:0363
дар’ївська 
громада

кіровська 10,3572 6520682400:04:001:0401
дар’ївська 
громада

Одрадокам'ян-
ська

31,3945 6520685900:03:001:0694
Тягинська 
громада

великоолександрівський район

Білоусівська 15,4733 6520980300:02:001:0026
великоолексан-
дрівська громада

Бобровокутська 6,1285 6520980700:03:001:0151
калинівська 
громада

Бобровокутська 15,8042 6520980700:03:001:0152
затвер-
джена

калинівська 
громада

Бобровокутська 21,6401 6520980700:03:001:0156
затвер-
джена

калинівська 
громада

великоолексан-
дрівська

4,8316 6520955100:03:001:0542
великоолексан-
дрівська громада

давидово-Брід-
ська

8,1655 6520982000:04:001:0450
затвер-
джена

великоолексан-
дрівська громада

давидово-Брід-
ська

14,4994 6520982000:04:001:0451
затвер-
джена

великоолексан-
дрівська громада

давидово-Брід-
ська

4,9300 6520982000:04:001:0454
великоолексан-
дрівська громада

калинівська 33,0877 6520955700:05:001:0980
затвер-
джена

калинівська 
громада

новокам'янська 4,5205 6520983500:02:001:0289
Милівська 
громада

новокам'янська 11,1075 6520983500:02:001:0290
Милівська 
громада

старосільська 10,8764 6520984300:02:001:0527
великоолексан-
дрівська громада

старосільська 8,5739 6520984300:02:001:0530
великоолексан-
дрівська громада

чкаловська 3,2076 6520985000:06:001:0431
великоолексан-
дрівська громада

Додаток 16. Продовження



79� Технічний�звіТ�№1�/�вересень�2021

земельні�Торги�Та�природоохоронні�ТериТорії�в�Україні

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф
смараг-

дова 
мережа

під лісосмуга отг

великолепетиський район

катеринівська 6,6937 6521281100:03:001:0627
великолепетись-
ка громада

князегригорів-
ська

2,3020 6521282200:03:001:0431
великолепетись-
ка громада

князегригорів-
ська

12,8118 6521282200:03:001:0414
великолепетись-
ка громада

Малолепетиська 5,4718 6521283300:04:001:0458
затвер-
джена

великолепетись-
ка громада

Малолепетиська 86,6066 6521283300:04:001:0460
частина 
в затвер-
дженій

великолепетись-
ка громада

Малолепетиська 15,9003 6521283300:04:001:0461
затвер-
джена

великолепетись-
ка громада

Малолепетиська 15,9484 6521283300:04:001:0462
великолепетись-
ка громада

Малолепетиська 23,4029 6521283300:04:001:0465
великолепетись-
ка громада

верхньорогачицький район

Бережанська 7,5001 6521580600:05:001:0584
верхньорога-
чицька громада

верхньорога-
чицька

13,0003 6521555100:06:001:1157
верхньорога-
чицька громада

верхньорога-
чицька

67,2927 6521555100:06:001:1159
верхньорога-
чицька громада

верхньорога-
чицька

34,3193 6521555100:06:001:1160
верхньорога-
чицька громада

верхньорога-
чицька

167,9062 6521555100:06:001:1166
верхньорога-
чицька громада

верхньорога-
чицька

29,0835 6521555100:06:001:1167
верхньорога-
чицька громада

верхньорога-
чицька

70,4890 6521555100:06:001:1176
верхньорога-
чицька громада

ушкальська 14,1389 6521585500:04:001:0208 лісосмуга
верхньорога-
чицька громада

первомаївська 19,7654 6521583300:02:001:0450
верхньорога-
чицька громада

первомаївська 29,8207 6521583300:02:001:0454
верхньорога-
чицька громада

самійлівська 8,3173 6521584400:04:001:0642
верхньорога-
чицька громада

чистопільська 18,7220 6521586000:02:001:0234
верхньорога-
чицька громада

високопільський район

новопетрівська 4,5861 6521883500:03:001:0409
високопільська 
громада

новопетрівська 12,3655 6521883500:03:001:0058
високопільська 
громада

новопетрівська 8,2290 6521883500:03:001:0059
високопільська 
громада

голопристанський район

Голопристанська 52,1496 6522310100:06:003:0002
Голопристанська 
міська громада

Голопристанська 66,3677 6522310100:06:003:0003
Голопристанська 
міська громада

Голопристанська 10,5000 6522310100:05:002:0001
Голопристанська 
міська громада
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збур'ївська 29,9803 6522383200:05:001:0795
Бехтерська 
громада

великокарда-
шинська

987,9614 6522381000:05:001:1791
Голопристанська 
міська громада

великокарда-
шинська

505,9741 6522381000:05:001:1800
Голопристанська 
міська громада

каланчацький район
Олександрівська 
сільська рада

256,6985 6523281100:02:001:0077
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

71,9301 6523283100:02:001:0222
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

4,9437 6523283100:02:001:0225
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

19,9645 6523283100:02:001:0227
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

9,5286  6523283100:02:001:0230
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

33,9657 6523283100:02:001:0231
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

24,9506 6523283100:02:001:0236
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

12,3399 6523283100:02:001:0221
каланчацька 
громада

новоолексан-
дрівська

7,8316 6523283100:02:001:0214
каланчацька 
громада

Олексіївська 28,9397 6523281300:02:001:0415
каланчацька 
громада

каховський район

розо-люксем-
бурзька

4,0000 6523584000:04:001:0747

зеленопідська 
сільська рада 
територіальної 
громади громада

розо-люксем-
бурзька

21,0000 6523584000:04:001:0748

зеленопідська 
сільська рада 
територіальної 
громади громада

чорнянська 12,5200 6523586000:02:001:0846
Таврійська гро-
мада

нижньосірогозький район
вербівська сіль-
ська рада

6,6131 6523880500:06:001:0033
нижньосірогозь-
ка громада

Братська 90,1136 6523880400:03:014:0002
нижньосірогозь-
ка громада

вербівська 17,1275 6523880500:08:019:0028
нижньосірогозь-
ка громада

вербівська 9,8037 6523880500:08:019:0027
нижньосірогозь-
ка громада

вербівська 31,2300 6523880500:07:013:0017
нижньосірогозь-
ка громада

вільненська 30,1700 6523882000:04:001:0032
нижньосірогозь-
ка громада

нижньоторгаїв-
ська

11,3594 6523883000:02:001:0246
нижньосірогозь-
ка громада

першопокровська 23,5068 6523884000:03:001:0300
нижньосірогозь-
ка громада

першопокровська 5,3860 6523884000:03:001:0296
нижньосірогозь-
ка громада

Додаток 17. Продовження
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верхньосіро-
гозька

8,0286 6523881000:02:001:0465
нижньосірогозь-
ка громада

верхньосіро-
гозька

18,8774 6523881000:02:001:0466
нижньосірогозь-
ка громада

нижньоторгаїв-
ська

7,1481 6523883000:02:001:0241
нижньосірогозь-
ка громада

нижньоторгаїв-
ська

6,0409 6523883000:02:001:0252
нижньосірогозь-
ка громада

першопокровська 6,5809 6523884000:03:001:0286
нижньосірогозь-
ка громада

степненська 37,8897 6523884500:02:001:0135
нижньосірогозь-
ка громада

вільненська 10,0000 6523882000:02:005:0013
нижньосірогозь-
ка громада

новотроїцький район

сивашівська 12,8350 6524484000:05:001:0060
затвер-
джена

новотроїцька 
громада

новотроїцька 15,2126 6524455100:06:005:0023
затвер-
джена

новотроїцька 
громада

сивашівська 20,0022 6524484000:12:019:0001
затвер-
джена

новотроїцька 
громада

сергіївська 49,3369 6524483800:03:046:0011
новотроїцька 
громада

новотроїцька 52,9496 6524455100:06:011:0006
затвер-
джена

новотроїцька 
громада

новотроїцька 35,8476 6524455100:04:095:0065
новотроїцька 
громада

новотроїцька 19,8722 6524455100:06:012:0012
затвер-
джена

новотроїцька 
громада

сергіївська 14,7077 6524483800:03:001:0212
новотроїцька 
громада

василівська 60,8919 6524480400:03:001:0356
новотроїцька 
громада

чумацькошляхів-
ська

23,5529 6524480500:06:001:0884
новотроїцька 
громада

новотроїцька 106,1529 6524455100:06:007:0030
новотроїцька 
громада

скадовський район
володимирівська 
сільська рада

19,3524 6524780500:04:001:0090
лазурненська 
громада

Михайлівська 160,2402 6524781500:07:001:1149
новомиколаївська 
громада

Михайлівська 32,1836 6524781500:07:001:1140
новомиколаївська 
громада

Михайлівська 22,9881 6524781500:07:001:1137
новомиколаївська 
громада

володимирівська 43,3478 6524780500:04:001:0534
лазурненська 
громада

красненська 68,2979 6524781000:02:001:0407
скадовська 
міська громада

красненська 73,8366 6524781000:02:001:0416
скадовська 
міська громада

олешківський (Цюрупинський) район

виноградівська 
сільська рада

104,8828 6525081000:02:001:0119
нпп «Олеш-
ківські піски»

затвер-
джена

виноградів-
ська об'єднана 
територіальна 
громада
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виноградівська 
сільська рада

10,1846 6525081000:02:001:0120
нпп «Олеш-
ківські піски»

затвер-
джена

виноградів-
ська об'єднана 
територіальна 
громада

виноградівська 
сільська рада

6,1096 6525081000:02:001:0121
нпп «Олеш-
ківські піски»

затвер-
джена

виноградів-
ська об'єднана 
територіальна 
громада

виноградівська 
сільська рада

19,9881 6525081000:02:001:0123

виноградів-
ська об'єднана 
територіальна 
громада

костогризівська 17,8153 6525082000:03:001:0138
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 7,0924 6525081500:03:001:0443
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 10,9741 6525081500:03:001:0444
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 45,6242 6525081500:03:001:0447
нпп «Олеш-
ківські піски»

затвер-
джена

Олешківська 
міська громада

козачелагерська 12,9873 6525081500:03:001:0449
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 32,3285 6525081500:03:001:0474
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 57,0841 6525081500:03:001:0475
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 155,4784 6525081500:03:001:0478
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 17,0078 6525081500:03:001:0494
нпп «Олеш-
ківські піски»

затвер-
джена

Олешківська 
міська громада

козачелагерська 23,0534 6525081500:03:001:0500
Олешківська 
міська громада

костогризівська 36,0493 6525082000:03:001:0112
Олешківська 
міська громада

костогризівська 68,0604 6525082000:03:001:0119
Олешківська 
міська громада

костогризівська 11,6213 6525082000:03:001:0123
Олешківська 
міська громада

костогризівська 28,8023 6525082000:03:001:0124
Олешківська 
міська громада

костогризівська 30,5125 6525082000:03:001:0147
Олешківська 
міська громада

костогризівська 14,9058 6525082000:03:001:0166
Олешківська 
міська громада

костогризівська 35,9846 6525082000:03:001:0167
Олешківська 
міська громада

новомаячківська 22,7476 6525055700:02:001:0369
Ювілейна гро-
мада

новомаячківська 11,8145 6525055700:02:001:0376
Ювілейна гро-
мада

новомаячківська 71,2316 6525055700:02:001:0377
Ювілейна гро-
мада

новомаячківська 16,1779 6525055700:02:001:0391
Ювілейна гро-
мада

підстепненська 2,8291 6525083000:03:001:0148
Олешківська 
міська громада

підстепненська 33,5661 6525083000:03:001:0152
Олешківська 
міська громада
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підстепненська 2,4776 6525083000:03:001:0157
Олешківська 
міська громада

підстепненська 3,9210 6525083000:03:001:0158
Олешківська 
міська громада

підстепненська 130,9589 6525083000:03:001:0159
Олешківська 
міська громада

підстепненська 72,2812 6525083000:03:001:0160
Олешківська 
міська громада

раденська 3,8994 6525083500:03:001:0686
Олешківська 
міська громада

раденська 8,3000 6525083500:03:001:0697
Олешківська 
міська громада

раденська 8,2126 6525083500:03:001:0704
Олешківська 
міська громада

костогризівська 59,8690 6525082000:03:001:0135
Олешківська 
міська громада

козачелагерська 36,8333 6525081500:03:001:0460
Олешківська 
міська громада

чаплинський район

хрестівська 50,0000 6525481100:02:001:0124
затвер-
джена

частина 
малого 
чапаль-
ського 
поду

хрестівська 
громада

додаток 18.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в хмельницькій області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування 
земельної ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер отг

Глушковецька сільська рада 4,0597 6825882800:04:012:0523 солобковецька громада

додаток 19.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в чернівецькій області станом на 24 травня 2021 року

місце розташування 
земельної ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер смарагдова мережа отг

вижницький район
Банилівська сільська рада 11,9063 7320580500:02:001:0188 Банилівська громада
Банилівська сільська рада 10,9474 7320580500:02:001:0187 Банилівська громада
глибоцький район
Тарашанська сільська рада 1,6736 7321086700:02:001:0314 затверджена Тарашанська громада
кіцманський район 
іванковецька сільська рада 22,6160 7322583500:01:001:0137 кіцманська громада
Глиницька сільська рада 15,5681 7322582600:02:002:0098 Мамаївська громада

Додаток 17. Продовження
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місце розташування 
земельної ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер смарагдова мережа отг

кельменецький район 
вовчинецька сільська рада 13,8514 7322082400:02:003:0451 кельменецька громада
Мошанецька сільська рада 9,3267 7322086400:02:002:0169 кельменецька громада
Мошанецька сільська рада 11,5187 7322086400:02:003:0506 кельменецька громада
Мошанецька сільська рада 5,3310 7322086400:02:003:0508 кельменецька громада
подвір'ївська сільська рада 45,9556 7322088400:02:003:1214 затверджена лівинецька громада
сокирянський район
романковецька сільська рада 23,3103 7324088000:04:001:0366 сокирянська міська громада
Михалківська сільська рада 17,5674 7324086000:06:001:0781 сокирянська міська громада
Михалківська сільська рада 13,0209 7324086000:06:001:0780 частина в затвер-

дженій
сокирянська міська громада

хотинський район
санковецька сільська рада 5,1939 7325088400:03:002:0168 клішковецька громада

додаток 20.  повний перелік природних ділянок з числа виставлених на торги 
в чернігівській області станом на 24 травня 2021 року

місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

Бахмацький район
пісківська 
сільська рада

0,5904 7420381500:07:000:0218
Бахмацька міська 
громада

пісківська 
сільська рада

0,3200 7420381500:07:000:0217
Бахмацька міська 
громада

варвинський район
антонівська 
сільська рада

13,9327 7421180400:02:000:0952 варвинська громада

Бобровицький район
соколівська 
сільська рада

16,3189 7420687400:10:000:0023
новобасанська 
громада

городнянський район
андріївська 
сільська рада

29,9946 7421480400:05:000:3025
Городнянська 
міська громада

андріївська 
сільська рада

14,6530 7421480400:05:000:3026
Городнянська 
міська громада

ваганицька 
сільська рада

18,2464 7421481600:04:000:1057
Городнянська 
міська громада

ваганицька 
сільська рада

21,2656 7421481600:04:000:0909
Городнянська 
міська громада

деревинська 
сільська рада

27,3521 7421483600:02:000:0147
Городнянська 
міська громада

деревинська 
сільська рада

12,0371 7421483600:02:000:4530
Городнянська 
міська громада

деревинська 
сільська рада

53,8329 7421483600:02:000:4535
Городнянська 
міська громада

деревинська 
сільська рада

8,4813 7421483600:02:000:4764
Городнянська 
міська громада

ільмівська 
сільська рада

31,8878 7421484800:07:000:2101
Городнянська 
міська громада

володимирівська 
сільська рада

62,4246 7421482400:03:000:0599
Городнянська 
міська громада

володимирівська 
сільська рада

15,6087 7421482400:04:000:3871
Городнянська 
міська громада

Додаток 19. Продовження
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місце  
розташування  

земельної  
 ділянки

площа 
земельної 
ділянки, 

га

кадастровий номер пЗф смарагдова 
мережа інше отг

володимирівська 
сільська рада

13,6244 7421482400:03:000:3872

Гідрологічний 
заказник місце-
вого значення 
«Широкий лог»

Городнянська 
міська громада

володимирівська 
сільська рада

51,9718 7421482400:03:000:3874
Городнянська 
міська громада

корюківський район
рибинська 
сільська рада

14,7796 7422487900:08:000:3030
корюківська міська 
громада

рибинська 
сільська рада

29,9354 7422487900:08:000:3017
корюківська міська 
громада

перелюбська 
сільська рада

50,0382 7422486500:03:001:1424
корюківська міська 
громада

коропський район

радичівська 
сільська рада

12,6044 7422287000:02:000:2215
Мезинський 
національний 
природний парк

затверджена
понорницька 
громада

розльотівська 
сільська рада

15,3146 7422287400:02:000:2185
Мезинський 
національний 
природний парк

затверджена
понорницька 
громада

райгородоцька 
сільська рада

11,6910 7422287800:03:000:1112 затверджена коропська громада

ніжинський район
черняхівська 
сільська рада

39,8005 7423389500:10:002:0035 вертіївська громада

черняхівська 
сільська рада

16,7035 7423389500:04:001:0041 вертіївська громада

ріпкинський район
великозліївська 
сільська рада

23,3892 7424480800:10:001:0840 любецька громада

Голубицька 
сільська рада

6,1702 7424481500:06:001:0177
частково 
розорено

ріпкинська громада

Олешнянська 
сільська рада

141,0430 7424486800:05:001:0273

Гідрологічний 
заказник місце-
вого значення 
«чорне болото»

добрянська 
громада

петрушівська 
сільська рада

77,0636 7424487200:08:001:1268
частково за-
тверджена

ріпкинська громада

петрушівська 
сільська рада

20,7498 7424487200:10:001:0385 ріпкинська громада

чернігівський район
киселівська 
сільська рада

9,1804 7425583500:09:000:8406 затверджена
частково 
розорана

киселівська 
громада

хмільницька 
сільська рада

15,7625 7425589300:06:000:4791

Гідрологічний 
заказник місце-
вого значення 
«Білоуський»

новобілоуська 
громада

петрушинська 
сільська рада

6,5790 7425586900:03:000:6196
киселівська 
громада

петрушинська 
сільська рада

8,7877 7425586900:03:000:6160
частково 
розорено

киселівська 
громада

петрушинська 
сільська рада

25,6889 7425586900:03:000:6251
киселівська 
громада

петрушинська 
сільська рада

29,0092 7425586900:03:000:6254
киселівська 
громада

Додаток 20. Продовження
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