
   
 
 

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  
Ч Е Т В Е Р ТА  С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
 

 

№VIII/4/40                                                                                                            від 27.01.2021 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу їх у власність громадянам 

 

 

Розглянувши заяви гр. Цегольник О. І. (вх. № Ц-587/2.7 від 17.12.2020 р.), гр. Комендат О. Т. (вх. 

№ К-599/2.7 від 18.12.2020 р.), гр. Дідух Я. М. (вх. № Д-628/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. 

Долинського Ю. О. (вх. № Д-592/2.7 від 17.12.2020 р.),  гр. Довбуш М. Ю. (вх. № Д-591/2.7 від 

17.12.2020 р.) що представляє інтереси Хрін О. О. згідно довіреності від 26.12.2019 року, гр. 

Бастюк Н. О. (вх. № Б-593/2.7 від 17.12.2020 р.), гр. Завадської Г. С. (вх. № З-646/2.7 від 

23.12.2020 р.), гр. Кантицького В.С. (вх. № К-651/2.7 від 24.12.2020 р.), гр. Мальчевської М.А. 

(вх. № М-633/2.7 від 23.12.2020 р.),  гр. Лясківського М.Я (вх. № Л-644/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. 

Бабій М.П. (вх. № Б-661/2.7 від 28.12.2020 р.), гр. Коваль С.М. (вх. № К-667/2.7 від 28.12.2020 

р.), гр. Кулачик Л. В. (вх. № К-693/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Мельник Р. М. (вх. № М-06/2.7 від 

04.01.2021 р.), гр. Суханової С. Я. (вх. № С-669/2.7 від 29.12.2020 р.), гр. Совірко М. В. (вх. № 

С-08/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Тебенько Я. С. (вх. № Т-09/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Єфимчук С. 

Б. (вх. № Є-14/2.7 від 05.01.2021 р.),  гр. Мельничук Л. Т. (вх. № М-44/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. 

Мельничук С. З. (вх. № М-28/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Фесенко Г. І. (вх. № Ф-13/2.7 від 

05.01.2021 р.), гр. Пірог М. М. (вх. № П-95/2.7 від 13.01.2021 р.),  гр. Пірог М. М. (вх. № П-95/2.7 

від 13.01.2021 р.), гр. Стахняк Г. І. (вх. № С-107/2.7 від 14.01.2021 р.), гр. Гусаковському І. І. (вх. 

№ Г-119/2.7 від 14.01.2021 р.), гр. Ільчук О. М. (вх. № 1-142/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. Побігушка 

Г. М. (вх. № П-141/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. Ільчук О. М. (вх. № І-143/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. 

Хом”як Л. С. (вх. № Х-157/2.6 від 15.01.2021 р.), гр. Левчук Г. О. (вх. № Л-144/2.7 від 15.01.2021 

р.), гр. Голінської Н. С. (вх. № Г-207/2.7 від 21.01.2021 р.), гр. Кохан А. С. (вх. № К-208/2.7 від 

21.01.2021 р.), гр. Салук О. С. (вх. № С-103/2.7 від 13.01.2021 р.), гр. Ванькович З.П. (вх. № В-

627/2.7 від 22.12.2020 р.), гр. Берник Р.Я. (вх. № Б-626/2.7 від 22.12.2020 р.), технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, 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 21.01.2021р, протокол №5 від 26.01.2021 р. ), 

керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118,120, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3005 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Тарасівка гр. Цегольник Оксані Іванівні. 

1.1. Передати у власність гр. Цегольник Оксані Іванівні земельну ділянку площею  0,3005 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0346 для ведення особистого селянського господарства 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3197 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Молодіжна, 31 із 

земель житлової та громадської забудови та  площею 0,0697 га. із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля) по вул. Молодіжна, які знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски гр. 

Комендат Олександрі Тарасівні. 

2.1. Передати у власність гр. Комендат Олександрі Тарасівні земельну ділянку загальною 

площею 0,3197 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0516 для 

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

Молодіжна, 31 із земель житлової та громадської забудови та  площею 0,0697 га. кадастровий 

номер 6122483000:03:001:0515 для ведення особистого селянського господарства по вул. 

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

Ліски. 

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

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3065 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Колонія, 9 із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,0565 га. для ведення особистого 

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

в межах населеного пункту с. Чумалі  гр. Дідух Ярославі Миколаївні. 

3.1. Передати у власність гр. Дідух Ярославі Миколаївні земельну ділянку загальною площею 

0,3065 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1009 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Колонія, 9, із 

земель житлової та громадської забудови,  та земельну ділянку  площею 0,0565 га. кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1008, для ведення особистого селянського господарства  із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Чумалі 

Тернопільської області. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1195 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Базаринці гр. Долинському Юрію Орестовичу. 

4.1. Передати у власність гр. Долинському Юрію Орестовичу земельну ділянку площею 0,1195 

га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0371 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту 

с. Базаринці Тернопільської області. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,0800 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Базаринці гр. Хрін Оксані Олександрівні. 

5.1. Передати у власність гр. Хрін Оксані Олександрівні земельну ділянку площею  0,0800 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:001:0369 для ведення особистого селянського господарства 

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

Тернопільської області. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1296 га. для ведення особистого селянського господарства із 



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

с. Базаринці гр. Бастюк Наталії Орестівні. 

6.1. Передати у власність гр. Бастюк Наталії Орестівні земельну ділянку площею  0,1296 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:001:0372 для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

житлового будинку господарських будівель і споруд, із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики гр. Завадській Галині Степанівні. 

7.1. Передати у власність гр. Завадській Галині Степанівні земельну ділянку, площею 0,2500 га., 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0394, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови  по вул. 

Незалежності, 5   в межах населеного пункту с. Новики. 

8. 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, із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Кантицькому Віталію Степановичу. 

8.1. Передати у власність гр. Кантицькому Віталію Степановичу земельну ділянку, площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481800:02:002:0662, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови 

по вул. Гагаріна, 1 в межах населеного пункту  с. Гніздичне. 

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

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3171 га. в т. ч.   0,1671 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

громадської забудови, 0,15 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Опрілівці гр. Мальчевській Марії Антонівні. 

9.1. Передати у власність гр. Мальчевській Марії Антонівні земельну ділянку, загальною 

площею 0,3171 га. в т. ч. 0,1671 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1003 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в с. Доброводи по вул. 

Музички, 10, земель житлової та громадської забудови, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0599 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Опрілівці гр. Лясківському Михайлу Ярославовичу. 

10.1. Передати у власність гр. Лясківському Михайлу Ярославовичу земельну ділянку, площею 

0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0289 для ведення особистого селянського 

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

с. Опрілівці. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3568 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Івашківці гр. Бабій Мирославу Петровичу. 

11.1. Передати у власність гр. Бабій Мирославу Петровичу земельну ділянку площею 0,3568 га.  

кадастровий номер 6122483000:04:001:0290, для ведення особистого селянського господарства, 

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

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9699 га.  в т. ч. 0,1884 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

громадської забудови, 0,7815 га, для ведення особистого селянського господарства із земель 



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

Сонячна, 7 с. Максимівка, гр. Ковалю Сергію Мирославовичу. 

12.1. Передати у власність гр. Ковалю Сергію Мирославовичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,9699 га. в т. ч. 0,1884 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0435 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, земель житлової та 

громадської забудови по вул. Сонячна, 7  с. Максимівка; площею 0,7815 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0434, для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1179 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд  по вул. Травнева, 15 , із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Кулачик Лідії 

Володимирівні. 

13.1. Передати у власність гр. Кулачик Лідії Володимирівні земельну ділянку, площею 0,1179 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:001:0241 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд  по вул. Травнева,15, із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту с. Шимківці. 

14. 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 пол вул. Широка 87 із земель житлової і громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Мельнику Ростиславу 

Миколайовичу. 

14.1. Передати у власність гр. Мельнику Ростиславу Миколайовичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0435 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Широка, 87 із земель житлової і 

громадської забудови  в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0100 га. для будівництва і обслуговування 

індивідуального гаража № 8 із земель житлової та громадської забудови по вул. Заводська, яка 

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

гр. Сухановій Світлані Ярославівні. 

15.1. Передати у власність гр. Сухановій Світлані Ярославівні земельну ділянку кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0299, площею 0.0100 га., для будівництва і обслуговування 

індивідуального гаража № 8  по вул. Заводська         м. Збаража, із земель житлової та громадської 

забудови. 

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. Шевченка 3, із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Совірко Марії Василівні та 

Осіпук Софії Олександрівні. 

16.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Совірко Марії Василівні та гр. Осіпчук Софії 

Олександрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0748 

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. 

Шевченка, 3 з земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с. Колодне. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4507 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.Колодне гр. Тебенько Ярославі Степанівні. 

17.1. Передати у власність гр. Тебенько Ярославі Степанівні земельну ділянку площею 0,4507 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:9999 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту 

с. Колодне. 



18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1950 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Новики гр. Єфимчук Світлані Богданівні. 

18.1. Передати у власність гр. Єфимчук Світлані Богданівні земельну ділянку площею 0,1950 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0229 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд по вул. Польова, 3  із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту с. Новики. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3996 га. в т. ч. 0,1708 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Кінцева, 40 із земель 

житлової та громадської забудови та 0,2288 га. для ведення особистого селянського господарства, 

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

с. Доброводи гр. Мельничук Ларисі Тадеївні. 

19.1. Передати у власність гр. Мельничук Ларисі Тадеївні земельну ділянку, загальною площею 

0,3996 га. в т. ч. 0,1708 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0601 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Кінцева, 40, із 

земель житлової та громадської забудови, площею 0,2288 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0602 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4556 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи гр. Мельничук Степану Зіновійовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Мельничук Степану Зіновійовичу земельну ділянку площею 

0,4556 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0603 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту 

с. Доброводи. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0658 га. для ведення індивідуального садівництва із 

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

с. Залужжя гр. Фесенко Ганні Іванівні. 

21.1. Передати у власність гр. Фесенко Ганні Іванівні земельну ділянку площею 0,0658 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0704 для ведення індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Залужжя. 

22. 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 із земель житлової і громадської забудови,   по вул. 

Костива,47 , яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Пірог Михайлу 

Миколайовичу, гр. Пірог Марії Павлівні та гр. Пірог Миколі Миколайовичу. 

22.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Пірог Михайлу Миколайовичу, гр. Пірог Марії 

Павлівні та гр. Пірог Миколі Миколайовичу земельну ділянку площею  0,2500 га.  кадастровий 

номер 6122481800:02:002:0696 для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд по вул. Костива,47, із земель житлової і громадської забудови 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0390 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Костева, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Пірог Михайлу Миколайовичу. 

23.1. Передати у власність гр. Пірог Михайлу Миколайовичу земельну ділянку площею  0,0390 

га. кадастровий номер 6122481800:02:002:0697 для ведення особистого селянського 



господарства по вул. Костева із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Гніздичне. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1039 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Стахняк Ганні Ільківні. 

24.1. Передати у власність гр. Стахняк Ганні Ільківні земельну ділянку площею 1,1039 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0437 для ведення особистого селянського господарства 

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2620 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Мусорівці гр. Гусаковському Ігорю Івановичу. 

25.1. Передати у власність гр. Гусаковському Ігорю Івановичу земельну ділянку площею 0,2620 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0270 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту 

с. Мусорівці. 

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 із земель житлової та громадської забудови, по вул. 

Довга, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж, 71 гр. Ільчук Ользі Мирославівні 

та гр. Побігушка Галині Мирославівні. 

26.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Ільчук Ользі Мирославівні та гр. Побігушко 

Галині Мирославівні земельну ділянку площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122410100:02:004:0956 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд в по вул. Довга, 71 із земель житлової та громадської забудови в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0617 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Довга, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Побігушка Галині Мирославівні. 

27.1. Передати у власність гр. Побігушка Галині Мирославівні земельну ділянку площею 0,0617 

га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0954 для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Довга із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту м. Збаража. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0618 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту м. Збараж по вул. Довга гр. Ільчук Ользі Мирославівні. 

28.1. Передати у власність гр. Ільчук Ользі Мирославівні земельну ділянку площею 0,0618 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:0955 для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту м. Збараж по 

вул. Довга. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2239 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи гр. Хом”як Лілії Сергіївні. 

29.1. Передати у власність гр. Хом”як Лілії Сергіївні земельну ділянку площею 0,2239 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:0985 для ведення особистого селянського господарства 

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

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського 



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

населеного пункту с. Базаринці гр. Левчук Галині Олександрівні. 

30.1. Передати у власність гр. Левчук Галині Олександрівні земельну ділянку площею 0,1600 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:001:0370 для ведення особистого селянського господарства 

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

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,8607 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка гр. Голінській Наталії Степанівні. 

31.1. Передати у власність гр. Голінській Наталії Степанівні земельну ділянку площею 0,8607 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0446 для ведення особистого селянського господарства 

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

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2100 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Нижчі Луб”янки гр. Кохан Андрію Степановичу. 

32.1. Передати у власність гр. Кохан Андрію Степановичу земельну ділянку площею 0,2100 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0576 для ведення особистого селянського господарства 

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

Лубя”нки. 

33. 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 із земель житлової і громадської забудови, по вул. Івана 

Франка, 22, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Салук Ользі Сергіївні. 

33.1. Передати у власність гр. Салук Ользі Сергіївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:003:0311 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка ,22 в межах населеного пункту с. 

Шимківці. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж    

та виділити земельну частку пай  в натурі (на місцевості), власнику земельної частки (пай)            

гр. Ваньковичу Зіновію Петровичу згідно сертифіката на право на земельну частку(пай) серії ТР 

№ 0148908, що зареєстрований в книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

№ 319 від 03.01.1997 р. та свідоцтва про право на спадщину за заповітом 06.11.2020 р. загальною 

площею 2,3046 га. в т. ч. 0,0711 га. кадастровий номер 6122483900:01:002:0152; площею 2,2335 

га. кадастровий номер 6122483900:01:002:015, що призначена  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться позамежами населеного пункту с. Капустинці. 

34.1.  Гр. Ваньковичу Зіновію Петровичу здійснити реєстрацію права власності на земельну 

ділянку, загальною площею 2,3046 га. в т. ч. 0,0711 га. кадастровий номер 

6122483900:01:002:0152; площею 2,2335 га. кадастровий номер 6122483900:01:002:0151, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пай), землі сільськогосподарського 

призначення (рілля), позамежами населеного пункту с. Капустинці. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж    

та виділити земельну частку пай  в натурі (на місцевості), власнику земельної частки (пай) гр.    

Бернику Роману Ярославовичу згідно сертифіката на право на земельну частку(пай) серії ТР № 

0148853, що зареєстрований в книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

№ 682 від 16.01.1997 р. та свідоцтва про право на спадщину за заповітом 06.11.2020 р. загальною 

площею загальною площею 1,8284 га. в т. ч.  1,7575 га. кадастровий номер 

6122483900:01:001:0044 га., площею 0,0709 га. кадастровий номер 6122483900:01:002:0153, що 

призначена  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пай), землі 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться поза межами населеного пункту с. 

Капустинці. 



35.1. Гр. Бернику Роману Ярославовичу зареєструвати право на земельну ділянку, загальною 

площею 1,8284 га. в т. ч. 1,7575 га. кадастровий номер 6122483900:01:001:0044; площею 0,0709 

га. кадастровий номер 6122483900:01:002:0153, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), позамежами населеного 

пункту с. Капустинці. 

36. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

37. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог               ст. 

91 Земельного кодексу України. 

38. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 

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

 

 

Міський голова Збаража                                                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 
 


