
СПИСОК  ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ 

 
1 Про затвердження технічної документації та передачі у власність 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Шкільна, 35 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с.  Шимківці гр. Біняж Ігорю Георгійовичу. 

1.1. Передати у власність гр. Біняж Ігорю Георгійовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:02:003:0310, площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Шкільна, 35 із земель житлової та громадської забудови 

в межах населеного пункту с.Шимківці. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0750 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Лісова, 36 із земель житлової та громадської забудови 

яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Чумалі гр. Дзіковській Ярославі Дмитрівні. 

2.1 Передати у власність гр. Дзіковській Ярославі Дмитрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122487000:04:001:0213, площею 0.0750 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Лісова, 36 із земель житлової та громадської забудови 

в межах населеного пункту  с. Чумалі. 

3.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0743 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Низька,17 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр.Берегель Сергію Васильовичу. 

3.1. Передати у власність гр. Берегель Сергію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:00760, площею 0.0743 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Низька,17 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту  м. Збаража 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі №9 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж гр. Матвійко Тарасу Яковичу.   

4.1. Передати у власність гр. Матвійко Тарасу Яковичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0810, площею 0.0028 га. для будівництва та обслуговування  господарської 

будівлі №9 по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської забудови в 

межах населеного пункту  м. Збаража. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0052 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі № 41  по вулиці Грушевського,V (квартал)  із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Бернадин Людмилі Андріївні.   

5.1. Передати у власність гр. Бернадин Людмилі Андріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0809, площею 0.0052 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі №41 по вулиці Грушевського V (квартал) із земель житлової та громадської забудови в 

межах населеного пункту  м. Збаража. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0032 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 9 по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Шмігель Мар'яні 

Володимирівні та Шмігель Сергію Мирославовичу.   

6.1.  Передати у спільну сумісну власність гр. Шмігель Мар'яні Володимирівні та Шмігель Сергію 

Мирославовичу земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0813, площею 0.0032 

га. для будівництва та обслуговування господарської будівлі (хліва) № 9 по вулиці Грушевського, 

V (квартал)   із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0050 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 11  по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Харчишин Євгену Івановичу.   

7.1. Передати у власність гр. Харчишин Євгену Івановичу  земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0816, площею 0.0050 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 11 по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0049 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) №2а по вулиці Грушевського, V (квартал), із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Рогатинському Петру 

Івановичу та Рогатинській Дарії Іванівні.   

8.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Рогатинському Петру Івановичу та Рогатинській 

Дарії Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0807, площею 0.0049 га. 

для будівництва та обслуговування господарської будівлі (хліва) №2а по вул. Грушевського, V 

(квартал) із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

9 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) №4 по вулиці Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж гр. Данилевичу Володимиру 

Павловичу.   

9.1 Передати у власність гр. Данилевичу Володимиру Павловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0814, площею 0.0028 га. для будівництва та обслуговування 

господарської будівлі (хліва) №4 по вулиці Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 8 по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража                               гр. Войцеховській 

Надії Володимирівні.   

10.1. Передати у власність гр. Войцеховській Надії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0812, площею 0.0028 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 8 по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

11.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0035 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 13  по вулиці Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Осмолович Наталії 

Володимирівні.   

11.1. Передати у власність гр. Осмолович Наталії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0811, площею 0.0035 га. для будівництва та обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 13 по вулиці Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0023 га. для будівництва та обслуговування господарської 

будівлі (хліва) №2 по вулиці Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр.Григоряну Рубику 

Мясниковичу.   

12.1. Передати у власність гр. Григоряну Рубику Мясниковичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0815, площею 0.0023 га. для будівництва та обслуговування 



господарської будівлі (хліва) №2 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2073 га. для ведення особистого селянського господарства по 

вулиці Набережна із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с.Тарасівка   гр. Гарматюк Емілії Володимирівні.   

13.1. Передати у власність гр. Гарматюк Емілії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:04:001:0354, площею 0.2073 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вулиці Набережна із земель сільськогосподарського призначення в межах 

населеного пункту  с. Тарасівка. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3600 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Базаринці гр. Пиріг Ганні Амбросіївні. 

14.1. Передати у власність гр. Пиріг Ганні Амбросіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:002:0281, площею 0.3600 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Базаринці. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1,1167 га.  для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Лісна із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Решнівка   гр. Булик Ользі Федорівні.   

15.1. Передати у власність гр. Булик Ользі Федорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:03:002:0014, площею 1,1167 га. для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Лісна із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту  с. Решнівка. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Глинчуки,12  із земель житлової та громадської забудови , 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Ятищук Ганні Трохимівні. 

16.1 Передати у власність гр. Ятищук Ганні Трохимівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484800:04:001:0005, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Глинчуки, 12 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0694 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Лісна, 6 із земель 

житлової та громадської забудови та площею 0,8194 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Решнівка гр. Ромашенко Галині Василівні. 

17.1.  Передати у власність гр. Ромашенко Галині Василівні земельну ділянку, загальною площею 

1,0694 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:002:0016 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Лісна, 6 із земель 

житлової та громадської забудови та площею 0,8194 га. кадастровий номер 

6122489600:03:002:0017 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту с. 

Решнівка. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Світанок, 10  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Ленько Ірині Лук'янівні. 

18.1  Передати у власність гр. Ленько Ірині Лук'янівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122487000:03:001:0340, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Світанок, 10 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1400 га. в т. ч. 0,1000 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Яворинського,5/2, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,0400 га. по вул. Яворинського для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту     м. Збараж гр. Цар Ганні Тадеївні. 

19.1.  Передати у власність гр. Цар Ганні Тадеївні земельну ділянку, загальною площею 0,1400 га. 

в т. ч. 0,1000 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0326 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Яворницького, 5/2, із земель житлової 

та громадської забудови та площею 0,0400 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0327 для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Яворинського із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту м. 

Збаража. 

20.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0884 га. для будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці І. Франка бічна, 5  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці                        гр. Шуст Василю 

Мирославовичу. 

20.1 Передати у власність гр. Шуст Василю Мирославовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:001:0381, площею 0.0884 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці І. Франка бічна, 5 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці. 

21.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0664 га. для будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лисенка, 1 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Стецько Ганні Іванівні. 

21.1 Передати у власність гр. Стецько Ганні Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:005:1131, площею 0.0664 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лисенка, 1 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 

22.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2289 га.  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. 

Шимківці   гр. Уткіну Андрію Вікторовичу.   

22.1. Передати у власність гр. Уткіну Андрію Вікторовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:02:003:0338, площею 0,2289 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту                  с. Шимківці. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2400 га. для будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Кутиші, 35  із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики гр. Собчук Ярославу Миколайовичу. 

23.1 Передати у власність гр. Собчук Ярославу Миколайовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:02:001:0399, площею 0.2400 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Кутиші, 35 із земель житлової та громадської 

забудови , яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3534 га.  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. 

Добромірка  гр. Добридень Людмилі Богданівні.   



24.1. Передати у власність гр. Добридень Людмилі Богданівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0335, площею 0,3534 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту с. 

Добромірка. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Адамівка, 10 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносілці гр. Рудяк Галині Володимирівні. 

25.1 Передати у власність гр. Рудяк Галині Володимирівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122485400:02:001:0547, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Адамівка, 10 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,16 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Заяць Галині Ярославівні. 

26.1 Передати у власність гр. Заяць Галині Ярославівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:005:1127, площею 0.1000 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 16 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 

27.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0046 га. для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража №8 по вул. Горбачевського із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збаража гр. Хрін Оксані Богданівні. 

27.1 Передати у власність гр. Хрін Оксані Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1290, площею 0.0046 га. для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража №8 по вул. Горбачевського, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту із земель житлової та громадської забудови , яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збаража. 

 

2. Про затвердження технічної документації та передача  в оренду 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0322 га. для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Січових 

Стрільців,1Г, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької 

міської ради Дуді Ігорю Григоровичу. 

2. Передати в оренду Дуді Ігорю Григоровичу земельну ділянку площею 0,0322 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1265, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

тта іншого призначення для для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  в межах населеного пункту м. Збаража терміном на 25 

років. 

3. Зобов'язати  Дуду Ігорю Григоровичу : 

3.1 Провести нормативну грошову оцінку та в місячний термін укласти договір оренди земельної 

ділянки згідно діючого законодавства. 

3.2 Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного кодексу України. 

 

3. Про затвердження проекту землеустрою 
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 8,5244 

га.   кадастровий номер 61224842600:02:002:0460 для створення громадського пасовища    землі 

сільськогосподарського призначення, з земель запасу загального користування,  яка знаходиться 

в межах населеного пункту Киданці на території Збаразької територіальної громади   

Тернопільської області. 



2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передача 

у власність громадянам 
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 с. 

Тарасівка по вул. Набережна. 

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. Василишину 

Віктору Степановичу. 

11.1. Передати у власність гр. Василишину Віктору Степановичу 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. Дідух Андрію Ярославовичу. 

22.1. Передати у власність гр. Дідух 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.Опрілівці. 

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. Сорочан 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. Мазуренок Ярославу Мирославовичу. 

34.1. Передати у власність гр. Мазуренок 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. Халімон Володимиру Романовичу. 

36.1. Передати у власність гр. Халімон 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 індивідуального гаража №19 по вул. Костомарова, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збаража, 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 індивідуального гаража №19 по   

вул. Костомарова м. Збаража  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 індивідуального гаража №6 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 індивідуального гаража №6 по вул. 

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

м. Збаража.    

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

0.0048 га. для  будівництва індивідуального гаража №29 по вул. Костомарова  м. Збаража, 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 індивідуального гаража №29 по вул. 

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

пункту м. Збаража. 

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

0.0048 га. для  будівництва індивідуального гаража № 6 по вул. Костомарова  м. Збаража,  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 індивідуального гаража № 6 

по   вул. Костомарова м. Збаража, 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 індивідуального гаража № 40, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збаража  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 індивідуального гаража № 40  

по   вул. Костомарова із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного пункту 

м. Збаража. 

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

0.0067 га. для  будівництва індивідуального гаража №13, по вул. Заводська, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збаража,  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 індивідуального гаража №13  

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

Збаража. 

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

0.0048 га. для  будівництва індивідуального гаража №17 по вул. Костомарова  яка знаходиться в 

межах населеного пункту м.Збаража,   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 індивідуального 

гаража №17 по вул. Костомарова, із земель запасу житлової громадської забудови в межах 

населеного пункту м. Збаража. 

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

0.0048 га. для  будівництва індивідуального гаража № 26 по вул. Костомарова,  яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збаража,   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 індивідуального гаража            

№ 26 по вул. Костомарова із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту м.Збаража. 

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

0.0048 га. для  будівництва індивідуального гаража № 15,  по вул. Костомарова, яка знаходиться 

в межах населеного пункту м.Збаража 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 індивідуального гаража             № 

15 по вул. Костомарова, із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного 

пункту м. Збаража. 

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

0.0044 га. для будівництва індивідуального гаража №41, по вул. Заводська, яка  знаходиться в 

межах населеного пункту м.Збаража,  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 індивідуального гаража №41 по 

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

Збаража. 

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

0.0046 га. для  будівництва індивідуального гаража №5, по вул. Заводська, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м.Збаража, гр. Цвях Михайлу Ярославовичу. 

63.1. Передати у власність гр. Цвях Михайлу Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:003:0317, площею 0.0046 га. для  будівництва індивідуального гаража          №5  по 

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

Збаража.    

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

0.0048 га. для  будівництва індивідуального гаража № 18,  по вул. Костомарова, яка знаходиться 

в межах населеного пункту м. Збаража   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 індивідуального гаража            № 18 

по вул. Костомарова   із земель запасу житлової громадської забудови в межах населеного пункту 

м. Збаража. 

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. 

 

5. Про дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



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. 

 

6.  Про дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПАЇ 
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) 

гр. Солдатенко Степану Петровичу, орієнтовною площею 2,7056 га.  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Колодно Тернопільської області. 

2.  Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) 



гр. Солдатенко Степану Петровичу, орієнтовною   площею 2,5164 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с.Колодно Тернопільської області. 

3. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) 

гр. Шафранському Григорію Несторовичу, орієнтовною площею 1,6151 га. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Кобилля Тернопільської області. 

 

7.Про дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду 
1. Дати дозвіл Бермишу Олексію Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

орієнтовною площею 0,0040 га., для  обслуговування будівлі торгівлі  по вул. Січових Стрільців, 

яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збаража на території Збаразької міської ради з 

метою передачі в оренду терміном на 25 років.   

 

 

8. Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
1.Дати дозвіл гр. Пайдяку Любомиру Васильовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2700 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці . 

2.Дати дозвіл гр.  Паламар Віктору Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,8000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці в урочищі “За скалою”. 

3.Дати дозвіл гр. Басенко Тетяні Романівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики . 

4.Дати дозвіл гр. Казмірчук Світлані Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2900 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

5.Дати дозвіл гр.  Бачинській Ганні Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9000 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці в урочищі “За 

скалою”. 

6. Дати дозвіл гр. Гуска Ользі Михайлівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля),  для передачі у 

власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб'янки. 

7.Дати дозвіл гр.  Лойко Роману Мироновичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля),  для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синягівка. 

8. Дати дозвіл гр. Смакулі Надії Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 



 

  

 

9. Про дозвіл на складання проекту землеустрою релігійній громаді “ Парафія Святого Дмитрія 

Солунського” 

1. Дати дозвіл релігійній громаді “Парафія Святого Дмитрія Солунського” с. Новики, 

Тернопільської області Тернопільсько-Бучацької єпархії Української православної церкви 

Київського Патріархату на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування із земель житлової та громадської забудови, запасу міської ради, в межах 

населеного пункту, для будівництва та обслуговування  церкви святого Дмитрія з надвірними 

будівлями, площею 0.2952 га.  по  вул. Центральна,10А м. Збаража. 

 

10. Про поділ земельної ділянки 
1. Надати МП “Металіст”, Мельничуку Дмирту Анатолійовичу, Ліщишин Віталію Ярославовичу  

дозвіл на складання технічної документації щодо поділу орендованої земельної ділянки площею 

0,1047 га., кадастровий номер  6122410100:02:003:1239, 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 по вул.Чехова,9, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража на три 

земельні ділянки:1- площею 0,0680 га., 2- площею 0,0188 га., 3-тя площею 0,0179 га. 

2.  МП “Металіст”, Мельничуку Дмитру Анатолійовичу, Ліщишину Віталію Ярославовичу 

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 розподілу земельної ділянки та подати 

до Збаразької міської ради для розгляду та затвердження у встановленому законом порядку. 

 

  

 

 

11. Про затвердження нормативної грошової оцінки 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що 

надається в оренду ФОП Грегоращуку Богдану Богдановичу, філії ПАТ “Укртелеком”, яка 

знаходиться за межами населеного пункту села Черниховці площею 0,3310 га., кадастровий 

номер 6122488800:01:002:0531  з визначеною сумою  946799,24 грн. (дев'ятсот сорок шість тисяч    

сімсот дев`яносто дев'ять гривень 24 копійок.). 

 

12. Про затвердження нормативної грошової оцінки 

1.1.  Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Чагарі-

Збаразьків т. ч. схему прояву локальних факторів; схему економіко-планувального зонування, 

картограму розповсюдження агровиробничих груп грунтів. 

1.2.  Затвердити нормативну грошову оцінку земель с. Чагарі-Збаразькі, в тому числі: 

1.2.1. Середню базову вартість одного квадратного метру земель с. Чагарів-Збаразьких у 

розмірі 102,94 грн. 

1.2.2. Грошову оцінку земель різного функціонального використання у розрізі економіко-

планувальних зон ( грн. за 1 м. кв.) (додаток Ж4). 

1.2.3. Опис  меж економіко-планувальних зон (додаток Ж6). 

1.2.4. Визначення зонального коефіцієнта (Км2) та грошова оцінка м.кв. землі  в межах 

економіко-планувальних зон с. Чагарі-Збаразькі (додаток Ж2). 

1.2.5. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)   

(додаток Д). 



1.2.6. Нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення с. Чагарі -

Збаразькі (додаток Е). 

1.2.7 Результати пофакторної оцінки при визначенні комплексного індексу цінності території 

(І і)  (додаток Ж 1). 

1.2.8 Розрахунок грошової оцінки 1 кв. м. земель с. Чагарі-Збаразькі(додаток Ж5). 

1.3. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель с. Чагарі-Збаразькі з 01.01.2022 року. 

 

2.1.   Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Гори 

Стрийовецькі в т. ч. схему прояву локальних факторів; схему економіко-планувального 

зонування, картограму розповсюдження агровиробничих груп грунтів. 

2.2.  Затвердити нормативну грошову оцінку земель с. Гори Стрийовецькі в тому числі: 

2.2.1. Середню базову вартість одного квадратного метру земель с. Гори Стрийовецькі у 

розмірі 105,14 грн. 

2.2.2. Грошову оцінку земель різного функціонального використання у розрізі економіко-

планувальних зон ( грн. за 1 м. кв.) (додаток Ж4). 

2.2.3. Опис  меж економіко-планувальних зон (додаток Ж6). 

2.2.4. Визначення локального коефіцієнта (Км2) та грошова оцінка кв. м. землі  в межах 

економіко-планувальних зон с. Гори Стрийовецькі (додаток Ж2). 

2.2.5. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)   

(додаток Д). 

2.2.6. Нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення с. Гори 

Стрийовецькі (додаток Е). 

 2.2.7 Результати пофакторної оцінки при визначенні комплексного індексу цінності території 

(І і)  (додаток Ж 1). 

2.2.8 Розрахунок грошової оцінки 1 кв. м. земель с. Гори Стрийовецькі (додаток Ж5).  

2.3. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель с. Гори Стрийовецькі з 01.01.2022 року.  

3. Довести дане рішення до відома землевласників та землекористувачів с. Чагарі-Збаразькі, 

с.Гори Стрийовецькі,   через оприлюднення рішення в засобах масової інформації. 

4. Зобов'язати землекористувачів вищевказаних сіл до 01.01.2022 року внести зміни в договори 

оренди землі в частині розрахунку орендної плати за земельні ділянки. 

 

13. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди 

на земельних торгах у формі аукціону в м. Збаражі                                                                                               
 1. Затвердити перелік земельних ділянок право власності на яку підлягає продажу на земельних 

торгах у формі аукціону на території   Збазької територіальної громади Тернопільської області.   

а саме: земельна ділянка кадастровий номер 6122410100:02:005:1086 загальною площею  0,0399 

га. по вул. Павлова,1А м. Збаража для продажу її у власність на земельних торгах для  

обслуговування  будівель торгівлі. 

2. Визначити виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.3. Дати дозвіл на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1086 загальною площею  0,0399 га. по вул. Павлова,1А м. 

Збаража для продажу її у власність на земельних торгах для  обслуговування  будівель торгівлі, 

землі громадської забудови в межах населеного пункту м. Збараж., 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань регулювання 

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища. 

 

 

14.  Затвердити розроблений детальний план території 

1. Затвердити розроблений детальний план території земельної ділянки площею 0,1836 га для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. 

Нижчі Лубянки. 



2.  Затвердити розроблений детальний план території земельної ділянки площею 0,0986 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в межах населеного пункту с. 

Максимівка по вулиці Шевченка, 25 Б. 

3. Затвердити розроблений детальний план території земельної ділянки площею 0,3042 га для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. 

Чернихівці по вулиці Вешнева. 

 

15. Про внесення змін в договір оренди 
1. Внести зміни в договір оренди землі  від 11 березня 2016 р., укладеного з ТзОВ “Агрочас”  в 

частині орендодавця а саме “Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, в 

особі в. о.начальника відділу Держгеокадастру у Збаразькому районі, що діє на підставі 

довіреності  від 29 лютого 2016 р. № 31-190.7-4807/2-16 та Положення про головне управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області, затвердженого наказом Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру від 03.03.2015 № 17 (зі змінами) “  на  “ Збаразька міська 

рада в особі міського голови Полікровського Р. С., діючого на підставі рішення сесії Збаразької 

міської ради № 01 від 04.12.2020 р. “Про визнання повноважень міського голови Збаража 

обраного 25.10.2020 р”, Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”. та заміну в 

реквізити сторін в частині орендодавця. 

2.  Продровжити термін дії договору   оренди землі  від 11 березня 2016 р., укладеного з ТзОВ 

“Агрочас”   на  40 років . 

3.  ТзОВ “Агрочас”   укласти з міською радою  додаткову угоду про зміни.   

4. Зобов'язати міського голову м. Збаража від імені міської ради укласти ( підписати) 

 

16. Про погодження  надання спеціального дозволу  на користування надрами 

 1. Погодити ТЗОВ “ Чарівщана плюс”  спеціального дозволу  на користування надрами з метою 

геологічного вивчення пісків ділянки Болязубське -2, що знаходиться на території Збаразької 

територіальної громади 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури. 

 

17.  Про вирішення питання щодо розгляду заяв громадян щодо передачі у власність одним 

рішення загальною площею, декількох земельних ділянок одної категорії 


