
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  
 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

   С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
 

 

№ VIIІ/                                                                                                  від  2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 
 

Розглянувши заяви гр. Крепка Н. С. (вх. № К-198/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Гуменюк Н.А. (вх. № 

Г-450/2.7 від 04.02.2021 р.), гр. Більчук О.Г. (вх. № Б-298/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Любасюк П. 

В. (вх. № Л-300/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Смакула М.П. (вх. № С-640/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. 

Олійник П.М. (вх. № О-355/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Пристань Я. П.. (вх. № П-350/2.7 від 

01.02.2021 р.), гр. Належита С.О. (вх. № Н-493/2.7 від 08.02.2021 р.), гр. Козлова О.В. (вх. № К-

488/2.7 від 08.02.2021 р.), гр. Смакула М.В. (вх. № С-518/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Королишин  

М.А. (вх. № К-276/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Семішан І.І. (вх. № С-280/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. 

Заремба І.Б. (вх. № З-277/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Типило Н.І. (вх. № Т- 289/2.7 від 26.01.2021 

р.), гр. Шуліпа П.П. (вх. № Ш-290/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Оліх О.В. (вх. № О-291/2.7 від 

26.01.2021 р.), гр. Крива Г.П. (вх. № К-292/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Вив'юрка О. О. (вх. № В-

284/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Полівода С.С. (вх. № П-281/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Хомен О.М. 

(вх. № Х-282/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Підгірська Я. П. (вх. № П-283/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. 

Марак Н. І. (вх. № М-287/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Патрика С.Є. (вх. № П-286/2.7 від 25.01.2021 

р.), гр. Федак Н.І. (вх. № Ф-288/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Крепкий І. С. (вх. № К-197/2.7 від 

20.01.2021 р.), гр. Галенда В. Г. (вх. № Г-678/2.7 від 19.01.2021 р.), про дозвіл на складання 

технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки, врахувавши дані земельно-

облікових документів та кадастрових книг, дані РБТІ, врахувавши рішення Збаразької міської 

ради №VII/2/9 від 23.12.2015 р. ”Про землі ОСГ”, рішення Збаразького районного суду від 

20.10.2020 р. а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних 

відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №  від 

23.02.2021 р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, ст. 

21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

1. Дати дозвіл гр. Крепкій Ніні Сергіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною площею 0,3261 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Колодне   

2. Дати дозвіл гр. Гуменюк Надії Антонівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 



господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб'янки на території Збаразької міської територіальної ради. 

3. Дати дозвіл гр. Більчук Оксані Георгіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 1,3655 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шимківці на території Збаразької міської територіальної ради. 

4. Дати дозвіл гр. Любасюку Петру Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2088 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шимківці на території Збаразької міської територіальної ради. 

5. Дати дозвіл гр. Смакулі Марії Кіндратівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3500 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи на території Збаразької міської територіальної ради. 

6. Дати дозвіл гр. Олійнику Петру Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5421 га. в тому числі:0,2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Смакули,5 із земель житлової та громадської забудови, та площею 0,2921 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

7. Дати дозвіл гр. Пристань Ярославі Павлівніна виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4000 га. в тому числі: 0,2400 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Малозалузька,43 із земель житлової та громадської забудови, та площею 0,1600 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Залужжя на території Збаразької міської територіальної 

ради. 

8. Дати дозвіл гр. Належиті Стефанії Олексіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0034 га. для обслуговування індивідуального 

гаража № 48 по вул. Горбачевського із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської територіальної ради. 

9. Дати дозвіл гр. Козлові Оксані Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Максимівка на території Збаразької міської територіальної ради. 

10. Дати дозвіл гр. Смакулі Миколі Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1369 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи на території Збаразької міської територіальної ради. 

11. Дати дозвіл гр. Королишин М. А. на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Киданці на території Збаразької міської територіальної ради. 

12. Дати дозвіл гр. Семішан Ірині Ігорівні. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 



господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці на території Збаразької міської територіальної ради. 

13.Дати дозвіл гр. Зарембі Ірині Богданівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Киданці на території Збаразької міської територіальної ради. 

14.Дати дозвіл гр. Типило Наталії Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської територіальної ради. 

15. Дати дозвіл гр. Шуліпі Павлу Петровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

16. Дати дозвіл гр. Оліху Олегу Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,4750 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

17. Дати дозвіл гр. Кривій Галині Петрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

18. Дати дозвіл гр. Вив'юрка Ользі Орестівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,8400 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

19. Дати дозвіл гр. Поліводі Сергію Степановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

20. Дати дозвіл гр. Хомен Ользі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

21. Дати дозвіл гр. Підгірській Ярославі Павлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

22. Дати дозвіл гр. Марак Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 



власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської територіальної ради. 

23. Дати дозвіл гр. Патриці Світлані Євгенівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

24. Дати дозвіл гр. Федаку Назару Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою” на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

25. Дати дозвіл гр. Крепкому Ігору Сергійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,9795 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Колодне на території Збаразької міської територіальної ради. 

26. Дати дозвіл гр. Галенді Віталію Григоровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2711 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Гніздичне на території Збаразької міської територіальної ради. 

8. Рекомендувати громадянам: 

8.1. Звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і технологічним 

забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів – 

землевпорядників або до фізичної особи – підприємця, що володіє необхідними технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості).    

8.2  Розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру подати до Збаразької міської ради для розгляду та 

затвердження  у встановленому законом порядку. 

9. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

10. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

 

Міський голова Збаража                       Р. С. Полікровський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Спеціаліст І категорії з питань 

правового забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 
 

Начальник  відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 


