
   
 
 

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  

П ' Я ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
 

№VIII/5/42                                                                                                            від 11.02.2021 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. Смолинець Н. В. (вх. № С-459/2.7 від 04.02.2021 р.), гр. Скрабут О. М. 

(вх. № С-253/2.7 від 25.01.2021р.), гр. Брегін М. С. (вх. № Б-319/2.7 від 28.01.2021р.), гр. Гакало 

В. В. (вх. № Г-270/2.7 від 26.01.2021р.), гр. Зінкевич М. А. (вх. № З-312/2.7 від 28.01.2021р.), гр. 

Чорної Л. Л. (вх. № Ч-318/2.7 від 28.01.2021р.), гр. Погонець О. В. (вх. № П-209/2.7 від 

21.01.2021р.), гр. Терлецького В. В. (вх. № Т-456/2.7 від 04.02.2021р.), гр. Смолинець М. З. (вх. 

№ С-458/2.7 від 04.02.2021р.), гр. Струка А. Д. (вх. № С-438/2.7 від 03.02.2021р.), гр. Чичоти Б. 

М. (вх. № Ч-437/2.7 від 03.02.2021р.), гр. Нагай П. Я. (вх.№ Н-434/2.7 від 03.02.2021р.), гр. Нагай 

С. Ф. (вх. № Н-435/2.7 від 03.02.2021р.), гр. Малишко Г. В. (вх. № М-426/2.7 від 03.02.2021р.), 

гр. Кураш О. М. (вх. № К-448/2.7 від 04.02.2021р.),              гр. Коваля В. В. (вх. № К-188/2.7 від 

20.01.2021р.), гр. Сливки І. В. (вх. № С-446/2.7 від 04.02.2021р.), гр. Сенчишин М. М. (вх. № С-

386/2.7 від 02.02.2021р.), гр. Сторож В. М. (вх. № С-257/2.7 від 25.01.2021р.), гр. Демидюка Л. 

В. (вх. № Д-223/2.7 від 21.01.2021р.), гр. Маланюка М. В. (вх. № М-195/2.7 від 20.01.2021р.), гр. 

Терлецької К. Г. (вх. № Т-196/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Пакули Й. М. (вх. № П-489/2.7 від 

08.02.2021р.), 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 №6 від 10.02.2021 

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 0,7405 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Чернихівці гр. Смолинець Наталії Василівні. 

1.1. Передати у власність гр. Смолинець Наталії Василівні земельну ділянку площею  0,7405 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:001:0447 для ведення особистого селянського господарства 

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



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

в натурі (на місцевості) площею 0,0667 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 18 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Скрабут Оксані Миколаївні. 

2.1. Передати у власність гр. Скрабут Оксані Миколаївні земельну ділянку площею 0,0667 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1128 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 18 із земель житлової та 

громадської забудови  в межах населеного пункту м. Збаража. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1508 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Базаринці гр. Брегін Марії Степанівні. 

3.1. Передати у власність гр. Брегін Марії Степанівні земельну ділянку площею 0,1508 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0339 для ведення особистого селянського господарства 

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

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

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6535 га. в т. ч. 0,1637 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 20, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,4898 га. для ведення особистого 

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

в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Гакало Віталію Володимировичу. 

4.1.  Передати у власність гр. Гакало Віталію Володимировичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,6535 га. в т. ч. 0,1637 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0668 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 20, 

із земель житлової та громадської забудови та площею 0,4898 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0687 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Заруддя. 

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

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

господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 21 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Зінкевич Марії 

Антонівні 

5.1. Передати у власність гр. Зінкевич Марії Антонівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0548 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 21 із земель житлової та 

громадської забудови  в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,2206 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Чорній Людмилі 

Леонідівні. 

6.1. Передати у власність гр. Чорній Людмилі Леонідівні  земельну ділянку площею 0,2206 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:0633 для будівництва і обслуговування житлового 

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

громадської забудови  в межах населеного пункту с. Доброводи. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Заруддя гр. Погонець Олені Володимировні. 

7.1. Передати у власність гр. Погонець Олені Володимирівні земельну ділянку площею  0,2500 

га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0681 для ведення особистого селянського 



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

с. Заруддя. 

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

в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0517 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Молодіжна, 2, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,8017 га. для ведення особистого 

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

в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Терлецькому Володимиру Васильовичу. 

8.1. Передати у власність гр. Терлецькому Володимиру Васильовичу земельну ділянку, 

загальною площею 1,0517 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:03:003:0006 для 

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

Молодіжна, 2, із земель житлової та громадської забудови та площею 0,8017 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:003:0005 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Болязуби. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,2055 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Чернихівці гр. Смолинець Миколі Зиновійовичу. 

9.1. Передати у власність гр. Смолинець Миколі Зиновійовичу земельну ділянку площею 0,2055 

га. кадастровий номер 6122488800:02:001:0448 для ведення особистого селянського 

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

с. Чернихівці. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5175 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка гр. Струку Андрію Дмитровичу. 

10.1. Передати у власність гр. Струку Андрію Дмитровичу земельну ділянку площею 0,5175 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0331 для ведення особистого селянського господарства 

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

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5977 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка гр. Чичоті Богдану Михайловичу. 

11.1.  Передати у власність гр. Чичоті Богдану Михайловичу земельну ділянку площею 0,5977 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0345 для ведення особистого селянського 

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

с. Добромірка. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,8748 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Діброва гр. Нагай Петру Ярославовичу. 

12.1. Передати у власність гр. Нагай Петру Ярославовичу земельну ділянку площею 0,8748 га. 

кадастровий номер 6122489200:03:001:0176 для ведення особистого селянського господарства 

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

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4707 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Ковпака, 22, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,2207 га. для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Ковпака із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Діброва гр. Нагай Стефанії Федорівні. 



13.1. Передати у власність гр. Нагай Стефанії Федорівні земельну ділянку, загальною площею 

0,4707 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0178 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Ковпака, 22, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,2207 га. кадастровий номер 

6122489200:03:001:0177 для ведення особистого селянського господарства по вул. Ковпака із 

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

с. Діброва. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5559 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Горлиця,17, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,3059 га. для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Горлиця із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці гр. Малишко Ганні Василівні. 

14.1. Передати у власність гр. Малишко Ганні Василівні земельну ділянку, загальною площею 

0,5559 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0265 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Горлиця, 17, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,3059 га. кадастровий номер 

6122483900:05:001:0264 для ведення особистого селянського господарства по вул. Горлиця із 

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

с. Мусорівці. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Кураш Ользі Михайлівні. 

15.1. Передати у власність гр. Кураш Ользі Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:01:002:0278 для будівництва і обслуговування житлового 

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

забудови  в межах населеного пункту с. Максимівка. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0058 га. для будівництва і обслуговування 

індивідуального гаража № 18 із земель житлової та громадської забудови по вул. Гайдамацька, 

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

Ковалю Віктору Володимировичу. 

16.1. Передати у власність гр. Ковалю Віктору Володимировичу земельну ділянку кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1285, площею 0.0058 га., для будівництва і обслуговування 

індивідуального гаража №18 по вул. Гайдамацька м. Збаража. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3996 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка гр. Сливці Ірині Василівні. 

17.1. Передати у власність гр. Сливці Ірині Василівні ділянку площею 0,3996 га. кадастровий 

номер 6122486400:01:006:0015 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0555 га. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, 57 із земель житлової 

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

Марії Миколаївні. 

18.1. Передати у власність гр. Сенчишин Марії Миколаївні земельну ділянку площею 0,0555 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:001:0380 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, 57 із земель житлової 

та громадської забудови  в межах населеного пункту с. Базаринці. 



19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Ліски гр. Сторож Володимиру Михайловичу. 

19.1.  Передати у власність гр. Сторож Володимиру Михайловичу земельну ділянку площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0603 для ведення особистого селянського 

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

с. Ліски. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4874 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шили гр. Демидюку Леоніду Вікторовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Демидюку Леоніду Вікторовичу земельну ділянку площею 0,4874 

га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0182 для ведення особистого селянського 

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

с. Шили. 

21.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4039 га. для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Маланюк Миколі Володимировичу. 

21.1. Передати у власність гр. Маланюку Миколі Володимировичу земельну ділянку площею 

0,4039 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0590 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Болязуби. 

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 та громадської забудови по вул. 

Молодіжна, 30, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Терлецькій Катерині 

Григорівні. 

22.1. Передати у власність гр. Терлецькій Катерині Григорівні земельну ділянку площею 0.2500 

га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0595 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд  по вул. Молодіжна, 30 із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту с. Болязуби. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0632 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

Заводська, 49, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Пакула Йосифу 

Михайловичу. 

23.1.Передати у власність гр. Пакула Йосифу Михайловичу земельну ділянку площею 0.0632 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0325 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд  по вул. Заводська, 49 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту м. Збаража. 

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

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

91 Земельного кодексу України. 

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

земельно – облікові документи. 

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

 

 

Міський голова Збаража                                                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 


