
СПИСОК НА СЕСІЮ

1. Передача земельних ділянок у власність громадячнам.
1. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1000 га. для будівництва і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павленка, 28 із земель житлової та
громадської  забудови,  яка  знаходиться  в  межах  населеного пункту м.  Збаража  на  території
Збаразької міської ради гр. Біді Марії Антонівні. 
1.1.  Передати  у  власність  гр.  Біді  Марії  Антонівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:003:1105,  площею  0.1000  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Павленка,  28  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0214  га.  для  ведення  особистого
селянського  господарства  по  вул. Павленка  із  земель  сільськогосподарського  призначення
(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської
ради гр. Біді Марії Антонівні.
2.1.  Передати  у  власність  гр.  Біді  Марії  Антонівні  земельну  ділянку,  кадастровий  номер
6122410100:02:003:1106, площею 0.0214 га. для ведення особистого селянського господарства
по вул.  Павленка із  земель  сільськогосподарського призначення (рілля)  в  межах населеного
пункту м. Збаража.
3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.10 га. для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських  будівель  і  споруд по  вул.  Котляревського,19  із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території  Збаразької  міської  ради  гр.  Маслюх  Оксані  Богданівні,  гр.  Адамович  Марії
Миколаївні.
3.1. Передати у спільну сумісну власність гр.Маслюх Оксані Богданівні, гр. Адамович Марії
Миколаївні.  земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0714, площею 0.10 га.
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Котляревського,19  із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м.
Збаража.
4 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0090  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд по вул. Грушевського
16,3 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту
м. Збаража на території  Збаразької  міської ради гр.  Морозов Ганні  Іванівні,  гр.  Морозову
Костянтину Олександровичу та гр. Павлуцькій Ользі Костянтинівні. 
4.1.  Передати  у  спільну  сумісну  власність  гр.  Морозов  Ганні  Іванівні,  гр.  Морозову
Костянтину  Олександровичу  та  гр.  Павлуцькій  Ользі  Костянтинівні  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:003:1019,  площею  0.0090  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд по вул. Грушевського
16,3 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.1000  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Клячківського,
18 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Мироненко Олегу Станіславовичу.
5.1.  Передати  у  власність  гр.  Мироненку  Олегу  Станіславовичу  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0717,  площею  0.1000  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Клячківського,
18 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.



6.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0583  га.  для  будівництва  і
обслуговування  житлового будинку, господарських  будівель  і  споруд по  вул.  Низька,27  із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  яка знаходиться  в  межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Коцюбка Світлані Володимирівні
6.1.  Передати  у  власність  гр.  Коцюбка  Світлані  Володимирівні   земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0724,  площею  0.0583  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд по вул. Низька,  27 із
земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
 7.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0765  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чорновола, 11 із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту
м. Збаража на території Збаразької міської ради гр. Чубатій Розалії Франківній
7.1. Передати у власність гр. Чубатій Розалії Франківні земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:005:1011,  площею  0.0765  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Чорновола,  11  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0644  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовського, 6 із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту
м. Збаража на території Збаразької міської ради гр. Ющишин Марії Михайлівні.
8.1.  Передати  у  власність  гр.  Ющишин Марії  Михайлівні  земельну  ділянку, кадастровий
номер 6122410100:02:004:0875, площею 0.0644 для будівництва і обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Садовського,  6  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.1000  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Клячківського, 3
із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Захаревич Вірі Володимирівні.
9.1. Передати у власність гр. Захаревич Вірі Володимирівні земельну ділянку, кадастровий
номер 6122410100:02:002:0709, площею 0.1000 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських  будівель  і  споруд по  вул.  Клячківського,  3  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0970  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка,9 із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  яка знаходиться  в  межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Хомишак Наталії Дмитрівні
10.1.  Передати  у  власність  гр.Хомишак  Наталії  Дмитрівні  земельну  ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:005:0997,  площею  0.0970  га.  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка,9 із земель житлової
та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
11.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0027  га.  для  ведення  особистого
селянського  господарства  по  вул.  Стуса  із  земель  сільськогосподарського  призначення
(рілля),  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту  м.  Збаража  на  території  Збаразької
міської ради гр. Антошків Ярославі Олегівні.



11.1.  Передати у власність гр.  Антошків Ярославі Олегівні земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:003:1112,  площею  0.0027  для  ведення  особистого  селянського
господарства по вул.  Стуса із  земель сільськогосподарського призначення (рілля)  в межах
населеного пункту м. Збаража.
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0707  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника,14 із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  яка знаходиться  в  межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Стахурському Роману Володимировичу
12.1.  Передати  у  власність  гр.Стахурському  Роману  Володимировичу   земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:005:1001,  площею  0.0707  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника,14 із
земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0031  га.  для  будівництва  і
обслуговування  індивідуального  гаража  №20”В”  по  вул.  Івасюка  із  земель  житлової  та
громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території
Збаразької міської ради гр. Грещук Ярославі Андріївні.
13.1.  Передати  у  власність  гр.  Грещук Ярославі  Андріївні  земельну  ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0715,  площею  0.0031  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального гаража № 20”В”по вул. Івасюка із земель житлової та громадської забудови в
межах населеного пункту м. Збаража.
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0026  га.  для  будівництва  і
обслуговування  індивідуального  гаража  №20”Б”  по  вул.  Івасюка  із  земель  житлової  та
громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території
Збаразької міської ради гр. Грещук Юрію Григоровичу.
14.1.  Передати  у  власність  гр.  Грещук Юрію Григоровичу земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0716,  площею  0.0026  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального гаража № 20”Б” по вул. Івасюка із земель житлової та громадської забудови
в межах населеного пункту м. Збаража.
15.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0030  га.  для  будівництва  і
обслуговування  індивідуального  гаража  №4  по  вул.  Кн.  Ольги  із  земель  житлової  та
громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території
Збаразької міської ради гр. Суходольському Ярославу Петровичу.
15.1.  Передати  у  власність  гр.  Суходольському  Ярославу  Петровичу  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:005:1009,  площею  0.0030  для  будівництва  і
обслуговування  індивідуального  гаража  №4  по  вул.  Кн.  Ольги  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0031  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 33 по вул.  Грушевського,V  (квартал)  із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Цебринській Марії Василівні.
16.1. Передати у власність гр. Цебринській Марії Василівні земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0693,  площею  0.0031  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального  гаража  №33  по  вул.  Грушевського,V  (квартал)  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0031  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 13 по вул.  Грушевського,V  (квартал)  із  земель



житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Бобрик Тетяні Петрівні.
17.1. Передати у власність гр. Бобрик Тетяні Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:002:0696, площею 0.0031 для будівництва і обслуговування індивідуального
гаража №13 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови в
межах населеного пункту м. Збаража.
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0029  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 20 по вул. Грушевського,  V  (квартал) із земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Дмитроці Василю Леонтійовичу.
18.1. Передати у власність гр. Дмитроці Василю Леонтійовичу земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0720,  площею  0.0029  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального  гаража  №20  по  вул.  Грушевського,  V  (квартал)  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0032  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 27 по вул.  Грушевського  V (квартал) із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Осмолович Наталії Володимирівні.
19.1.Передати  у  власність  гр.  Осмолович  Наталії  Володимирівні  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0721,  площею  0.0032  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража №27 по вул.  Грушевського,  V  (квартал)  із  земель
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0032  га.  для  будівництва  і
обслуговування  індивідуального гаража  № 8  по  вул.  Грушевського  V (квартал) із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр.  Цибульському Сергію Івановичу
20.1.  Передати  у  власність  гр.  Цибульському  Сергію  Івановичу  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0692,  площею  0.0032  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 8 по вул.  Грушевського,  V  (квартал)  із  земель
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0041  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 22 по вул.  Грушевського  V (квартал) із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Григоряну Рубику Мясниковичу.
21.1.Передати у власність гр. Григоряну Рубику Мясниковичу земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0691,  площею  0.0041  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального  гаража  №22  по  вул.  Грушевського,  V  (квартал)  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0046  га.  для  будівництва  і
обслуговування  індивідуального гаража  № 2  по  вул.  Грушевського  V (квартал) із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території  Збаразької  міської  ради  гр.  Рогатинському  Петру  Івановичу, Рогатинській  Дарії
Іванівні
22.1.Передати у спільну сумісну власність гр.Рогатинському Петру Івановичу, Рогатинській
Дарії Іванівні   земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0719, площею 0.0046
для  будівництва  і  обслуговування  індивідуального  гаража  №22  по  вул.  Грушевського,  V
(квартал) із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.



  23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0031  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 32  по вул. Грушевського,V  (квартал) ,із земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Голясу Андрію Мирославовичу.
23.1. Передати у власність гр. Голясу Андрію Мирославовичу земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0689,  площею  0.0031  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального  гаража  №  32  по  вул.  Грушевського,V  (квартал)  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.02348  га.  для  ведення  особистого
селянського господарства по вул. Набережна,  із земель сільськогосподарського призначення
(рілля),  яка  знаходиться  в  межах  населеного  пункту  м.  Збаража  на  території  Збаразької
міської ради гр. Фецовичу Роману Миколайовичу.
24.1.  Передати  у  власність  гр.Фецовичу  Роману  Миколайовичу  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:005:1012,  площею  0.2348  га.  для  ведення  особистого
селянського господарства по вул. Набережна із земель сільськогосподарського призначення
(рілля) в межах населеного пункту м. Збаража.
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0035  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 23 по вул. Грушевського,  V  (квартал) із земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Матвійко Тарасу Яковичу.
25.1. Передати у власність гр. Матвійко Тарасу Яковичу земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:002:0700, площею 0.0035 для будівництва і обслуговування індивідуального
гаража №23 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови в
межах населеного пункту м. Збаража.
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.01 га. для будівництва і обслуговування
індивідуального  гаража  №  29  по  вул.  Гайдамацька  із  земель  житлової  та  громадської
забудови,  яка знаходиться  в  межах населеного пункту м.  Збаража на території  Збаразької
міської ради гр. Романишенy Віталію Івановичу
26.1. Передати у власність гр. Романишенy Віталію Івановичу  земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:003:1114,  площею  0.010  для  будівництва  і  обслуговування
індивідуального гаража № 29 по вул. Гайдамацькі із земель житлової та громадської забудови
в межах населеного пункту м. Збаража.
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0027 га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража №  15 по вул. Грушевського,  V  (квартал) із земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Войцеховській Надії Володимирівні.
27.1.  Передати  у  власність  гр.  Войцеховській  Надії  Володимирівні  земельну  ділянку,
кадастровий  номер  6122410100:02:002:0701,  площею  0.0027  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража №15 по вул.  Грушевського,  V  (квартал)  із  земель
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0032  га.  для  будівництва  і
обслуговування індивідуального гаража № 12 по вул.  Грушевського  V (квартал) із  земель
житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради гр. Попович Андрію Степановичу.
28.1.Передати у власність гр.Попович Андрію Степановичу земельну ділянку, кадастровий
номер  6122410100:02:002:0695,  площею  0.0032  для  будівництва  і  обслуговування



індивідуального  гаража  №12  по  вул.  Грушевського,  V  (квартал)  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0.0855  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд по вул. Дружби,13 із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  яка знаходиться  в  межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Папурі Марії Андріївні.
29.1. Передати у власність гр. Папурі Марії Андріївні  земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:005:0980,  площею  0.0855  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Дружби,13  із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
30.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,06 га. для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Полоботка,60, із земель житлової
та громадської забудови; площею 0.06 га. для ведення особистого селянського господарства
по вул. Полоботка із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража на території  Збаразької міської  ради гр.  Логацькому
Юрію Іовичу.
30.1 Передати у власність гр.Логацькому Юрію Іовичу   земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:003:1121,  площею  0.06  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Полоботка,60,   із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.
30.2 Передати у власність гр. Логацькому Юрію Іовичу  земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:003:1112, площею 0.06 для ведення особистого селянського господарства по
вул.Полоботка  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (рілля)  в  межах  населеного
пункту м. Збаража.
31.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  площею  0,0589  га.  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і  споруд по вул.  Сосюри,5,  із
земель житлової та громадської забудови;  яка знаходиться в межах населеного пункту м.
Збаража на території Збаразької міської ради гр. Жилка Наталії Дмитрівні.
31.1 Передати у власність гр.Жилка Наталії Дмитрівні.  земельну ділянку, кадастровий номер
6122410100:02:005:0979,  площею  0.0589  га.  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  по  вул.  Сосюри,  5,   із  земель  житлової  та
громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража.

2. Дозвіл на складання тенічної документації громадянам

1. Дати дозвіл гр. Саницькій Людмилі Павлівні на виготовлення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0059  га.  для  будівництва  та
обслуговування індивідуального гаража №9 із земель житлової та громадської забудови по
вул.  Гайдамацька,ІІІ  (квартал),  яка  знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на
території Збаразької міської ради. 
2.  Дати  дозвіл  гр.  Павлишину  Віталію  Степановичу на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0054  га.  для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража   із земель житлової та громадської
забудови,  яка  знаходиться в межах населеного пункту м.  Збаража на території  Збаразької
міської ради та присвоїти адресу земельній ділянці та будівлі: гараж № 7 вул. Гайдамацька,ІІІ
(квартал).



3. Дати дозвіл гр. Станкевичу Андрію Олеговичу на виготовлення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0036  га.  для  будівництва  та
обслуговування індивідуального гаража № 78  із земель житлової та громадської забудови,
яка  знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража  вул. Грушевського,28 на території
Збаразької міської ради  
4. Дати дозвіл гр. Хомишаку Степану Теодоровичу  на виготовлення технічної документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0.0550 га. для ведення особистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка  знаходиться в
межах населеного пункту м. Збаража по вул. 22-Січня, на території Збаразької міської ради.
5.   Дати дозвіл гр. Діденко Олександру Івановичу  на виготовлення технічної документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0740  га.  для  будівництва,
обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  споруда  із  земель  житлової
громадської  забудови,  яка  знаходиться в  межах  населеного  пункту  м.  Збаража  по  вул.Я.
Мудрого,20, на території Збаразької міської ради.
6.  Дати  дозвіл  гр.  Замороці  Михайлу  Володимировичу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.0113  га.  для
особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража
по вул. Л. Українки, на території Збаразької міської ради.
7.  Дати дозвіл гр.  Михайлів Ользі Романівна   на виготовлення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  передачі  у  власність  орієнтовною  площею  0.00508  га.  для  особистого
селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража по вул. С.
Стрільців, на території Збаразької міської ради.
3 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, площею
0,0369  га.  для  індивідуального садівництва,  землі  сільськогосподарського  призначення,  із
земель запасу в межах населеного пункту  м. Збаража по вул. Я. Мудрого
2.  Передати  у  власність  гр. Габлевичу  Руслану  Орестовичу земельну  ділянку  площею
0.0369  га.  кадастровий  номер   6122410100:02:005:1014  для  індивідуального  садівництва,
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту по вул. Я. Мудрого м.
Збаража   

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, площею
0,0030  га.  для  будівництва  індивідуального  гаража  №  9,  землі  житлової  та  громадської
забудови,   запасу в межах населеного пункту  м. Збаража по вул. Коцюбинського
2. Передати у власність гр. Сенику Андрію Михайловичу земельну ділянку площею 0.0030
га. кадастровий номер  6122410100:02:002:0722 для  будівництва індивідуального гаража № 9,
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту по вул. Коцюбинсього м.
Збаража   

     3   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, площею
0,5437га.  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та
споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості,  землі
промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики,  оборони  та  іншого  призначення,  земель
запасу в межах населеного пункту  м. Збаража по вул.Залізнична,24  Крисоватій І. Є.
2. Передати гр. Крисоватій Ірині Євгенівні в оренду, терміном на 5 років, земельну ділянку
площею  0.5437  га.  кадастровий  номер   6122410100:02:002:0723   для  розміщення  та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної  та  іншої  промисловості,  землі  промисловості,  транспорту,  зв'язку,



енергетики, оборони та іншого призначення, земель запасу в межах населеного пункту по
вул. Залізнична,24 м. Збаража   

 4 . Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, площею 0,6724
га.  для  розміщення та  експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості,  землі  промисловості,
транспорту,  зв'язку,  енергетики,  оборони  та  іншого  призначення,  земель  запасу  в  межах
населеного пункту  м. Збаража по вул.Д. Галицького,93  ТзОВ “Радивилівський АБЗ”

2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю “Радивилівський асфальтобетонний
завод” в  оренду, терміном на  25  років,  земельну ділянку площею 0.6724 га.  кадастровий
номер   6122410100:02:005:1015   для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних  будівель  та  споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої
промисловості,  землі  промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики,  оборони  та  іншого
призначення, земель запасу в межах населеного пункту по вул. Д. Галицького,93 м. Збаража

4. Затвердження технічної документації та  передача в оренду земельної ділянки.
1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  відновлення  меж  земельної
ділянки в натурі на місцевості, площею 0,0464га. для будівництва та обслуговування інших
будівель  громадської  забудови,   в  межах  населеного  пункту   м.  Збаража  по  вул.Д.
Галицького,2  Камінському  Петру  Ярославовичу. Присвоїти  адресу  нежитловим
приміщенням та земельній ділянці вул Д. Галицького,2”З”
2. Передати в оренду гр. Камінському Петру Ярославовичу  земельну ділянку площею 0.0464
га. кадастровий номер  6122410100:02:005:1017  для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської  забудови в межах населеного пункту по вул. Д.  Галицького,2 “З” м.
Збаража   

5. Затвердження технічної документації  поділу 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу  земельної ділянки  яка є в
постійному користуванні Збаразької районної ради  на дві земельних ділянок.

 6 Внесення змін в технічну документацію.

  1.  Внести  зміни  в  технічну  документацію  щодо  відновлення  меж  земельної  ділянкидля
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в частині зміни конфігурації земельної
ділянки кадастровий номер земельної ділянки 6122410100:02:002:0665 по вул. Р. Білинських   

  2.  Привести  у  відповідність  земельно-облікові  документи,у  відповідності  до  п.  1  даного
рішення та внести зміни в Державний земельний кадастр. 
   

 7 Про дозвіл на складання проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки
1  Дати  дозвіл  Ратушні  Оксані  Василівні,  Пяла Ярославі  Павлівні,  Чарківському Юрію
Юрійовичу   на складання проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель
запасу  міської  ради,  громадської  забудови,  для  будівництва  та  обслуговування  нежитлової
будівлі, орієнтовною площею 0,625 га. з метою передачі в оренду на 25 років по              вул.
Грушевського,8 в межах населеного пункту  м. Збаража.
 2. Відмовити  гр. Гонтару Володимиру Петровичу в наданні дозволу на складання  проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею
0.0100 га. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража    по вул. Л. Українки,   м.
Збаража  .

7. Внесення змін  в договір оренди землі
1. У зв'язку з купівлею 55/100 часток автогаража літери “Е” по вул. Грушевського, 145 та
переходу права на нього до Хрипливої Тетяни Михайлівни, внести зміни в договір оренди
землі від 10.02.2014 р. в частині оренди і передати в спільну сумісну оренду Хрипливій Т. М.
та Іляшу О. Л. земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:003:0879 площею 0.0501
га. по вул. Грушевського 145, яка розташована в межах населеного пункту м. Збаража. 



2.  Зобов'язати міського голову м.  Збаража від імені  ради укласти з  Хрипливою Т. М. та
Іляшом О. Л. додаткову угоду щодо внесення змін в договір оренди землі від 10.02.2014 р. в
частині орендаря.  

2. Внести  зміни  в  договір  оренди  землі  укладеного  з  Шаль  Андрієм  Тадейовичем
укладеного   25.10.2009  р.  ,  а  саме  провести  такі  зміни:  в  частині   Орендар  замінити  :
“підприємець” на “гр.”,  ; в реквізитах сторін “Орендар” замінити ФОП на гр. та виключити з
договору  в  частині  Орендар  та  реквізити  сторін  Орендар  вислів  “який  діє  на  підставі
Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 26420000000000584 від
15.09.2005 р.” 
2. Гр. Шаль А. Т.  укласти з міською радою  додаткову угоду про зміни.  
3.  Зобов'язати  міського  голову  м.  Збаража  від  імені  міської  ради  укласти  (  підписати)
додаткову угоду про внесення змін в  договір оренди землі.

3    Внести  зміни  в  договір  оренди  землі  укладеного  з  Нефедорів  Іваном  Івановичем
укладеного   25.10.2009  р.  ,  а  саме  провести  такі  зміни:  в  частині   Орендар  замінити  :
“підприємець” на “гр.”,  ; в реквізитах сторін “Орендар” замінити ФОП на гр. та виключити з
договору  в  частині  Орендар  та  реквізити  сторін  Орендар  вислів  “який  діє  на  підставі
Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 26420000000006658 від
01.02.2008 р.” 
2. Гр. Нефедорів І. І.  укласти з міською радою  додаткову угоду про зміни.  
1. 3.  Зобов'язати міського голову м.  Збаража від імені  міської  ради укласти (  підписати)
додаткову угоду про внесення змін в  договір оренди землі.
8 Про дозвіл на продаж земельних ділянок
1  Дати  дозвіл  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення кадастровий номер  6122410100:02:002:0711  площею
0.2800 га. по вул. Коцюбинського, 8А м. Збаража для продажу її у власність Ломазі Андрію
Володимировичу,  яка  перебуває  у  нього  в  оренді  для  обслуговування  будівель  закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги.

2.  Ломазі  А.  В.  внести  авансовий внесок  в  сумі  20% від нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки для  фінансування робіт за проведення експертної грошової оцінки. 

3.  Збаразькій  міській  раді  замовити  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Коцюбинського, 8А  площею 0.2800
га.  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  охорони  здоров’я  та  соціальної
допомоги. Звіт про експертну грошову оцінку подати на затвердження  сесії міської ради.

2. Дати  дозвіл  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення кадастровий номер 6122410100:02:003:1093 площею
0.0222 га. по вул. Симоненка, 2а м. Збаража для продажу її у власність  Мінченко Дмитру
Івановичу, яка перебуває у нього в оренді для обслуговування будівель торгівлі, будинку-
магазину з житловими приміщеннями.

2. Мінченко Д. І.  внести  авансовий внесок  в сумі 20% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для  фінансування робіт за проведення експертної грошової оцінки. 

3.  Збаразькій  міській  раді  замовити  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Симоненка, 2а площею 0.0222 га. для
обслуговування будівель торгівлі,  будинку-магазину з житловими приміщеннями.  Звіт про
експертну грошову оцінку подати на затвердження  сесії міської ради.



9. Про викуп земельних ділянок .
  1     1.Затвердити Звіт (розроблений ФОП Вірковською О. В.) про експертну грошову оцінку
земельної ділянки кадастровий 6122410100:02:003:1058, що надана в оренду ФОП Совику Т.
М. і яка знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 107А м. Збаража.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0.0032 га. по вул. Грушевського, 107А на
обслуговування  будівлі  торгівлі,  яка  перебуває  у  власності  ФОП  Совика  Тараса
Миколайовича, категорія земель — землі громадської забудови, цільове призначення — для
будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  у  розмірі  11661,0(  одинадцять   тисячі
шістсот  шістдесят  одна  гривня)  грн.  (≈364,4 грн.  за  1  м.  кв.)  (без  урахування  ПДВ)
відповідно до  Звіту  про експертну грошову оцінку земельної ділянки та проведеної рецензії.
2. 3.  Здійснити  продаж земельної  ділянки несільськогосподарського  призначення  на  якій
розміщений  торговий  комплекс,  категорія  земель  —  землі  громадської  забудови,  цільове
призначення — для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського
107А  площею  0.0032  га.,  кадастровий   номер  6122410100:02:003:1058  у  власність  ФОП
Совика Тараса Миколайовича  вартістю 11661,0( одинадцять  тисячі шістсот шістдесят одна
гривня)  грн. (без урахування ПДВ) з обов'язковою умовою  оплати  покупцем повної вартості
вищезазначеної  земельної  ділянки   в  день  нотаріального  посвідчення  договору  купівлі-
продажу.
2  1,Затвердити Звіт (розроблений ФОП Вірковською О. В.) про експертну грошову оцінку
земельної ділянки кадастровий 6122410100:02:003:0646, що надана в оренду ФОП Совику Т.
М. і яка знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 107А м. Збаража.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0.0061 га. по вул. Грушевського, 107А на
обслуговування  будівлі  торгівлі,  яка  перебуває  у  власності  ФОП  Совика  Тараса
Миколайовича, категорія земель — землі громадської забудови, цільове призначення — для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, у розмірі 22228,0( двадцять дві тисячі двісті
двадцять вісім ) грн. (≈364,4 грн. за 1 м. кв.) (без урахування ПДВ)  відповідно до  Звіту  про
експертну грошову оцінку земельної ділянки та проведеної рецензії.
3.  Здійснити  продаж  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  на  якій
розміщений  торговий  комплекс,  категорія  земель  —  землі  громадської  забудови,  цільове
призначення — для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського
107А  площею  0.0061 га.,  кадастровий   номер  6122410100:02:003:646  у  власність  ФОП
Совика Тараса Миколайовича  вартістю 22228,0(  двадцять дві тисячі двісті двадцять вісім )
грн.  (без  урахування  ПДВ)  з  обов'язковою  умовою   оплати   покупцем  повної  вартості
вищезазначеної  земельної  ділянки   в  день  нотаріального  посвідчення  договору  купівлі-
продажу.

10. Про внесення змін в рішення .

1 . Внести зміни в рішення сесії міської ради № VІІ/20/17 від 17.11.2017 р. “Про передачу
земельної  ділянки  в  оренду  Ліщишин  В.  Я.” ,  а   саме  п.  2   викласти  в  такій  редакції:
“Зобов'язати міського голову м. Збаража від імені ради укласти з Ліщишин В. Я. договір
оренди землі відповідно до  п. 1 даного рішення.”

 2   Внести зміни в  рішення  сесії  міської  ради №  VІІ/20/18  від  17.11.2017  р.   а  саме
виключити п.  9. викласти в такій редакції Дати дозвіл гр. Маслюх Оксані Богданівні та гр.
Адамович Марії  Миколаївні на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у
власність орієнтовною площею 0,1571 га.та  гр. Адамович Марії Миколаївні на виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у  власність орієнтовною площею 0,1571 га для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення
(рілля) по вул. Котляревського, яка знаходиться в межах населеного пункту          м. Збаража
на території Збаразької міської ради.



3  Внести зміни в рішення сесії міської ради № VІІ/17/35 від 18.07.2017 р. “Про дозвіл на
складання  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  ОСББ  “Дружба”
СОКТ0912”,  а   саме  замінити  в  рішенні  вислів  “ОСББ”  на   “гр.  Сарабун  Миколі
Ярославовичу, гр. Олещук Наталії Миколаївні, гр. Олещук Роману Богдановичу, гр. Ковалюк
Ользі Зеновіївні, гр. Табачишин Борису Олексійовичу” та в п. 1 даного рішення замість “ у
власність” замінити “у спільну сумісну власність”


