
   
 
 

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  

Ш О С ТА   С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/6/проект                                                                                                          від  2021 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 
Розглянувши заяви гр. Сімори Р. С. ( вх. № С-449/2.7 від 04.02.2021р.), гр. Ясінського С. В. ( вх. 

№ Я-254/2.7 від 25.01.2021р.), гр. Іваськів О.М.(вх. № І-494/2.7 від 08.02.2021р.), гр. Гарматюк 

Р.Т.( вх. № Г-365/2.7 від 01.02.2021р.),  гр. Постумент М.В.( вх. № П-267/2.7 від 26.01.2021р.), 

гр. Кравця Я.В.( вх. № К-431/2.7 від 03.02.2021р.), гр. Гузелик Г.І. (вх. № Г-556/2.7 від 

11.02.2021р.), гр. Грицеляк М.І.. ( вх. № Г-555/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Терлецькому В.В. ( вх. № 

Т-455/2.7 від 04.02.2021р.), гр. Турчина В.П. ( вх. № Т-191/2.7 від 29.12.2020р.), гр. Василишин 

В.С.. ( вх. № В-533/2.7 від 11.02.2021р.),  гр. Мазуркевич Н.І.. ( вх. № М-499/2.7 від 08.02.2021р.), 

гр. Попельовського П.В. ( вх. № П-317/2.7 від 28.01.2021р.),  гр. Болог Л.В. ( вх. № Б-315/2.7 від 

28.01.2021р.), гр. Дончака Л.В.( вх. № Д-251/2.7 від 25.01.2021р.),  гр. Берника І.В. ( вх. № Б-

354/2.7 від 01.02.2021р.), гр. Кирика А.М.. ( вх. № К-496/2.7 від 08.02.2021р.), гр. Галиш І.І. ( вх. 

№ Г-541/2.7 від 11.02.2021р.),  гр. Савченко Л.М.  ( вх. № С-460/2.7 від 04.02.2021р.), гр. 

Ратушняк С.В.. ( вх. № Р-536/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Ленько І.Л ( вх. № Л-357/2.7 від 

01.02.2021р.), гр. Букси Г.Я. ( вх. № Б-316/2.7 від 28.01.2021р.),  гр. Дідуха А.Я. ( вх. № Д-313/2.7 

від 28.01.2021р.), гр. Голоутінової О.В. ( вх. № Г-521/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Сорочан Б.В. ( вх. 

№ С-250/2.7 від 25.01.2021р.), гр. Голубовського В.В.. ( вх. № Г-268/2.7 від 26.01.2021р.),  гр. 

Божика Р.М. ( вх. № Б-457/2.7 від 04.02.2021р.),  гр. Риндич Т.М. ( вх. № Р-495/2.7  від 

08.02.2021р.), гр. Макух Г.В. ( вх. № М-255/2.7 від 25.01.2021р.), гр. Нех Н.І.( вх. № Н-301/2.7 

від 26.01.2021р.),  гр. Боринської Л.А. ( вх. № Б-396/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Заяця Є.Р. ( вх. № 

З-415/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Кальби О.М. ( вх. № К-414/2.7 від 02.02.2021р.),  гр. Вадуцького 

Р.М.. ( вх. № В-413/2.7 від 02.02.2021р.), гр.Мазуренка Я.М. ( вх. № М-412/2.7 від 02.02.2021р.),  

гр. Павлишина О.Р.( вх. № П-411/2.7 від 02.02.2021р.),  гр. Халімона В.Р..( вх. № Х-410/2.7 від 

02.02.2021р.),  гр. Білик Н.О.( вх. № Б-409/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Білик Г.Р..( вх. № Б-408/2.7 

від 02.02.2021р.),   гр. Бойко С.Д.( вх. № Б-393/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Бойко З..Д.( вх. № Б-

392/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Іванійчук А.В.( вх. № І-391/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Хоми А.М.( вх. 

№ Х-390/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Назар М.В.( вх. № Н-389/2.7 від 02.02.2021р.),  гр. Шевчук 

М.М.( вх. № Ш-388/2.7 від 02.02.2021р.),   гр. Новаківської І.А.( вх. № Н-387/2.7 від 

02.02.2021р.),   гр. Козлика В.Т.( вх. № К-406/2.7 від 02.02.2021р.),   гр. Макух К.В..( вх. № М-

397/2.7 від 02.02.2021р.),    гр. Пелех Я.Б.( вх. № П-398/2.7 від 02.02.2021р.),  гр. Скалецького 

О.В..( вх. № С-399/2.7 від 02.02.2021р.),   гр. Ольшанської Р.Р.( вх. № О-400/2.7 від 02.02.2021р.),  

гр. Собків О.В.( вх. № С-401/2.7 від 02.02.2021р.),  гр. Семеновської Л.Я.( вх. № С-539/2.7 від 

11.02.2021р.), гр. Заяць А.В.( вх. № З-532/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Дацюк М.В.( вх. № Д-534/2.7 

від 11.02.2021р.),  гр. Зимбович С.С..( вх. № З-525/2.7 від 11.02.2021р.),  гр. Возьного А.Б.( вх. 

№ В-498/2.7 від 08.02.2021р.),  гр. Завадського В.О.( вх. № З-527/2.7 від 11.02.2021р.), гр. 

Крохмального О.О.( вх. № К-526/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Колбаєва Ю.В.( вх. № К-491/2.7 від 



08.02.2021р.), гр. Токара М.Р.( вх. № Т-464/2.7 від 04.02.2021р.),  гр.  Каплуна І.Я.( вх. № К-

364/2.7 від 01.02.2021р.),  гр. Цвях М.Я.( вх. № Ц-537/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Бутрина Ю.А.( вх. 

№ Б-538/2.7 від 11.02.2021р.), гр. Видри Н.М..( вх. № В-407/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Гринюх 

Г.Б.( вх. № Г-295/2.7 від 26.01.2021р.),  гр. Шульгай І.Л.( вх. № Ш-256/2.7 від 25.01.2021р.),  гр. 

Купини В. В. ( вх. № К-230/2.7 від 21.01.2021р.) проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, 

врахувавши дані земельно-облікових документів та  кадастрових книг, а також пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового 

комплексу та охорони природного середовища  (протокол №4 від 21.01.2021 р., протокол №5 від 

26.01.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1918 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Киданці,  Сіморі Руслану Степановичу. 
1.1. Передати у власність гр. Сіморі Руслану Степановичу земельну ділянку кадастровий номер 

6122484200:02:001:0506, площею 0,1918 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. 

Киданці. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1.4000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Киданці гр. Ясінському Сергію Васильовичу. 
2.1. Передати у власність гр. Ясінському Сергію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0238, площею 1.4000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Киданці. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2600 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Залужжя гр. Іваськів Оксані Миронівні. 
3.1. Передати у власність гр. Іваськів Оксані Миронівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483000:03:001:0518, площею 0,2600 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту  с. 

Залужжя. 
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для індивідуального садівництва, із земель запасу сільськогосподарського 

призначення ( угіддя пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Тарасівка вул. 

Набережна гр. Гарматюк Ростиславу Тарасовичу. 
4.1. Передати у власність гр. Гарматюк Ростиславу Тарасовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:04:001:0367, площею 0,1200 га. для індивідуального садівництва із земель 

запасу, сільськогосподарського призначення (угіддя пасовище) в межах населеного пункту по 

вул. Набережна   с. Тарасівка 
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Заруддя гр.  Постумент Марії Вікторівні. 



5.1. Передати у власність гр. Постумент Марії Вікторівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483300:02:001:0695, площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. 

Заруддя. 
6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7278 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Добромірка гр. Кравець Ярославу Васильовичу. 
6.1. Передати у власність гр. Кравець Ярославу Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0330, площею 1,7278 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Добромірка. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами с.Стриївки гр. Гузелик 

Ганні Іванівні. 
7.1. Передати у власність гр. Гузелик Ганні Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488400:01:003:0542, площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) на території Стриївської сільської 

ради. 
8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Стриївка гр. Грицеляк Марії Іванівні. 
8.1. Передати у власність гр. Грицеляк Марії Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488400:01:003:0540, площею 0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. 

Стриївка. 
9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,1864 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Болязуби, гр. Терлецькому Володимиру Васильовичу. 
9.1. Передати у власність гр. Терлецькому Володимиру Васильовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122484800:03:003:0007, площею 1,1864 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 
10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1.0000 га. для сільськогосподарського призначення ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу, (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Колодне 

гр. Турчин Василю Петровичу. 
10.1. Передати у власність гр. Турчин Василю Петровичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484800:01:004:0604, площею 1.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Колодне. 
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0600 га. для індивідуального садівництва, із земель запасу, сільськогосподарського 

призначення , яка знаходиться  за межами населеного пункту  с. Базаринці, гр. Василишин 

Віктора Степановича. 
11.1. Передати у власність гр. Василишин Віктора Степановича земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:002:0260, площею 0.0600 га. для індивідуального садівництва,   із земель 

запасу, сільськогосподарського призначення  за межами населеного пункту с. Базаринці. 
12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,1200 га. для індивідуального садівництва, із земель запасу, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Базаринці гр. Мазуркевич 

Наталії Ігорівні. 
12.1. Передати у власність гр. Мазуркевич Наталії Ігорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:002:0284, площею 0.1200 га. для індивідуального садівництва із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту с. Базаринці. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами с.  Базаринці   гр. 

Попельовському Павлу Володимировичу. 
13.1. Передати у власність гр. Попельовському Павлу Володимировичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0003, площею 2.0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за 

межами с. Базаринці. 
14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею  

1.0040 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с. Тарасівка (Базаринкецька сільська рада)  гр. Болог Лідії Володимирівні 
14.1. Передати у власність гр. Болог Лідії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0007, площею 1.0040 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля) за  межами населеного пункту                

с. Базаринці. 
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Базаринці  гр. Дончаку Любомиру Володимировичу. 
15.1. Передати у власність гр. Дончаку Любомиру Володимировичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0004, площею 2.0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за 

межами населеного пункту  с. Базаринці. 
16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Базаринці гр. Бернику Ігорю Володимировичу. 
16.1. Передати у власність гр. Бернику Ігорю Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0005, площею 2.0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 
17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0900 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Ліски гр. Кирику Анатолію Мирославовичу. 
17.1. Передати у власність гр. Кирику Анатолію Мирославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483000:03:001:0519, площею 0.0900 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Ліски. 
18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.4807 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту              

с. Залужжя  гр. Галиш Ірині Ігорівні. 
18.1. Передати у власність гр. Галиш Ірині Ігорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483000:03:001:0307, площею 0.4807 га. для  ведення особистого селянського господарства 



із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного пункту              

с. Залужжя. 
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.Решнівка гр. Савченко Любов Михайлівні. 
19.1. Передати у власність гр. Савченко Любов Михайлівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:03:001:0435, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. 

Решнівка 
20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.9468 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Решнівка гр. Ратушняку Сергію Васильовичу. 
20.1. Передати у власність гр. Ратушняку Сергію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122489600:03:001:0434, площею 0.9468 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Решнівка. 
21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.4154 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Опрілівці  гр. Буксі Галині Ярославівні 
21.1. Передати у власність гр. Буксі Галині Ярославівні земельну ділянку, кадастровий номер 

61224870000:03:001:0081, площею 0.4154 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) ва межах населеного пункту с. 

Опрілівці. 
22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1763 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Опрілівці гр. Дідуху Андрію Ярославовичу. 
22.1. Передати у власність гр. Дідуху Андрію Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0071, площею 0.1763 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту  с.Оприлівці. 
23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1491 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Чумалі гр. Голоутіновій Ользі Василівні. 
23.1. Передати у власність гр. Голоутіновій Ользі Василівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1018, площею 0,1491 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Чумалі. 
24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1834 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.Старий Збараж, гр. Сорочану Богдану Володимировичу. 
24.1. Передати у власність гр. Сорочан Богдану Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482000:02:001:0702, площею 0,1834 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Старий Збараж. 
25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею  

0.2117 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 



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

Старий Збараж  гр. Голубовському Василю Васильовичу. 
25.1. Передати у власність гр. Голубовському Василю Васильовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0701, площею 0,2117 га. для  ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту  с. Старий Збараж. 
26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2026 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Старий Збараж гр. Божику Роману Михайловичу. 
26.1. Передати у власність гр. Божику Роману Михайловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:02:001:0706, площею 0,2026 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного 

пункту с. Старий Збараж. 
27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.4000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту              

с. Старий Збараж  гр. Риндич Тетяні Миронівні. 
27.1. Передати у власність гр. Риндич Тетяні Миронівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:02:004:0705, площею 0.4000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного пункту с. 

Старий Збараж. 
28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,8600 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту              

с. Чернихівці  гр. Макух Галині Володимирівні . 
28.1. Передати у власність гр. Макух Галині Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0040, площею 0,8600 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

пункту с. Чернихівці. 
29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Чернихівці гр. Нех Назару Ігоровичу . 
29.1. Передати у власність гр. Нех Назару Ігоровичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:02:001:0221, площею 0,1200 га. для  ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту                          

с. Чернихівці. 
30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Чернихівці  гр. Боринській Любові Антонівні. 
30.1. Передати у власність гр. Боринській Любові Антонівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0059, площею 0,2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
31.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Чернихівці  гр. Заяць Євгену Романовичу. 
31.1. Передати у власність гр. Заяць Євгену Романовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0051, площею 0,2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  



із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Чернихівці  гр..Кальбі Ользі Миколаївні. 
32.1. Передати у власність гр. Кальбі Ользі Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0054, площею 0,2557 га. для  ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту             

с. Чернихівці. 
33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу,  

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

с. Чернихівці гр. Вадуцькому Роману Михайловичу. 
33.1. Передати у власність гр. Вадуцькому Роману Михайловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0048, площею 0,2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Чернихівці  гр. Мазуренку Ярославу Мирославовичу. 
34.1. Передати у власність гр. Мазуренку Ярославу Мирославовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488800:01:005:0041, площею 0,2557 га. для  ведення особистого 

селянського господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 
35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Павлишину Олегу Романовичу. 
35.1. Передати у власність гр. Павлишину Олегу Романовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0060, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Халімону Володимиру Романовичу. 
36.1. Передати у власність гр. Халімону Володимиру Романовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0063, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Білик Наталії Олегівні. 
37.1. Передати у власність гр. Білик Наталії Олегівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0045, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2556 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 



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

с.  Чернихівці гр. Білик Галині Романівні. 
38.1. Передати у власність гр. Білик Галині Романівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0065, площею 0.2556 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Бойко Святославу Даниловичу. 
39.1. Передати у власність гр. Бойко Святославу Даниловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0058, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Бойко Зоряні Василівні. 
40.1. Передати у власність гр. Бойко Зоряні Василівні  земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0053, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Іванійчуку Андрію Васильовичу. 
41.1. Передати у власність гр. Іванійчуку Андрію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0057, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Хомі Андрію Михайловичу. 
42.1. Передати у власність гр. Хомі Андрію Михайловичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0047, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Назар Марії Василівні. 
43.1. Передати у власність гр. Назар Марії Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0046, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Шевчук Марії Михайлівні. 
44.1. Передати у власність гр. Шевчук Марії Михайлівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0061, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  



із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Новаківській Ілоні Андріївні. 
45.1. Передати у власність гр. Новаківській Ілоні Андріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0044, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.3000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Козлику Володимиру Теодоровичу. 
46.1. Передати у власність гр. Козлику Володимиру Теодоровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:002:0540, площею 0.3000 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Чернихівці гр. Макух Катерині Василівні. 
48.1. Передати у власність гр. Макух Катерині Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0050, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Пелех Ярославі Богданівні. 
49.1. Передати у власність гр. Пелех Ярославі Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0069, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Скалецькому Олегу Васильовичу. 
50.1. Передати у власність гр. Скалецькому Олегу Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0052, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Ольшанській Руслані Русланівні. 
51.1. Передати у власність гр. Ольшанській Руслані Русланівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0056, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 
52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 



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

с.  Чернихівці гр. Собків Олені Володимирівні. 
52.1. Передати у власність гр. Собків Олені Володимирівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0043, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул .Костомарова  м.Збараж яка 

знаходиться в межах населеного пункту,  гр. Семеновській Ларисі Яківні. 
53.1. Передати у власність гр. Семеновській Ларисі Яківні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:003:0301, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів по   вул. 

Костомарова м.Збараж  із земель запасу житлової громадської забудови, в межах населеного 

пункту 
54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0045 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул.Заводська  м. Збаража, яка 

знаходиться в межах населеного пункту,   гр. Заяць Андрію Васильовичу. 
54.1. Передати у власність гр. Заяць Андрію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:003:0320, площею 0.0045 га. для  будівництва індивідуальних гаражів по   

вул.Заводська м.Збаража, із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту    
55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул. Костомарова  м.Збараж, яка 

знаходиться в межах населеного пункту ,  гр. Дацюку Миколі Васильовичу. 
55.1. Передати у власність гр.  Дацюку Миколі Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0316, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів  по   

вул.Костомарова м.Збараж, із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту 
56. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів,  по вул.Костомарова  м.Збараж,  яка 

знаходиться в межах населеного пункту,  гр. Зимбовичу Сергію Сергійовичу. 
56.1. Передати у власність гр. Зимбовичу Сергію Сергійовичу  земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0309, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів по   

вул. Костомарова м.Збараж, із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту 
57. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0050 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в межах населеного пункту    

м.Збараж  по вул.Костомарова   гр. Возьному Андрію Богдановичу. 
57.1. Передати у власність гр. Возьному Андрію Богдановичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0322, площею 0.0050 га. для  будівництва індивідуальних гаражів  по   

вул. Костомарова м. Збараж із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту. 
58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0067 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул. Заводська м. Збараж, яка знаходиться 

в межах населеного пункту,  гр. Завадському Віталію Олексійовичу. 
58.1. Передати у власність гр. Завадському Віталію Олексійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0310, площею 0.0067 га. для будівництва індивідуальних гаражів  по   

вул. Заводська  м.Збараж із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту. 
59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул. Костомарова м.Збараж, яка 

знаходиться в межах населеного пункту,   гр. Крохмальному Олександру Орестовичу. 
59.1. Передати у власність гр.  Крохмальному Олександру Орестовичу земельну ділянку, 



кадастровий номер 6122480400:05:003:0312, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Костомарова м.Збараж, із земель запасу житлової громадської забудови в межах 

населеного пункту  . 
60. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів,  по вул. Костомарова  м.Збараж,  яка 

знаходиться в межах населеного пункту,   гр. Колбаєву Юрію Володимировичу. 
60.1. Передати у власність гр. Колбаєву Юрію Володимировичу  земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0307, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Костомарова м.Збараж із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту . 
61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів,  по вул. Костомарова м.Збараж, яка 

знаходиться в межах населеного пункту гр. Токарю Михайлу Романовичу. 
61.1. Передати у власність гр. Токарю Михайлу Романовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0319, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів по 

вул. Костомарова м. Збараж, із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту . 
62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0044 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул. Заводська м.Збараж, яка  знаходиться 

в межах населеного пункту,  гр. Каплуну Ігорю Ярославовичу. 
62.1. Передати у власність гр. Каплуну Ігорю Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0295, площею 0.0044 га. для  будівництва індивідуальних гаражів по 

вул.Заводська м.Збараж із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту. 
63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0046 га. для  будівництва індивідуальних гаражів, по вул. Заводська м.Збараж, яка знаходиться 

в межах населеного пункту, гр. Цвяху Михайлу Ярославовичу. 
63.1. Передати у власність гр. Цвяху Михайлу Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0317, площею 0.0046 га. для  будівництва індивідуальних гаражів  по 

вул.Заводська м.Збараж,  із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту.    
64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражів,  по вул. Костомарова м.Збараж, яка 

знаходиться в межах населеного пункту   гр. Бутрину Юрію Андрійовичу. 
64.1. Передати у власність гр. Бутрину Юрію Андрійовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:003:0304, площею 0.0048 га. для  будівництва індивідуальних гаражівпо вул. 

Костомарова  м.Збараж  із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту. 
65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2557 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.  Чернихівці гр. Видрі Надії Мирославівні. 
65.1. Передати у власність гр. Видрі Надії Мирославівні. земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:005:0066, площею 0.2557 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 
66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1.9472 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Діброва гр. Гринюх Галині Богданівні. 
66.1. Передати у власність гр. Гринюх Галині Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489200:03:001:0171, площею 1.9472 га. для  ведення особистого селянського господарства  



із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. 

Діброва. 
67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Шимківці гр. Шульгай Ірині Леонідівні. 
67.1. Передати у власність гр. Шульгай Ірині Леонідівні. земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:01:005:0010, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту 

с.Шимківці. 
 

68. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
69. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 
70. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 

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

 

 

 

 

 

 

 

   Збаразький міський голова                                     Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


