
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 ШОСТА СЕСІЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/6/                                                                                                          від  2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 

 Розглянувши заяви гр. Михальський А.П. (вх. №1526 від 23.03.2021 р.), гр. Ригайло В.М. (вх. 

№1525 від 23.03.2021 р.), гр. Загрийчук Ю.Я. (вх. №1561 від 24.03.2021 р.), гр. Сапіга. С.Я. ( 

вх. № 1770 від05.04.2021 р. ),гр. Мороз Г.Я. (вх. №1688 від 29.03.2021 р.), гр. Нарінецькому 

М.П. ( вх. 1315 від 16.3.2021 р.), гр. Вінніцький П.В. (вх. №1725 від 31.03.2021 р.), гр. Висоцька 

Н.В. (вх. №1701 від 30.03.2021 р.), гр. Шульга.й В.В. (вх. №1684 від 29.03.2021 р.), гр. Заяць 

В.Б. (вх. №1780 від 05.04.2021 р.), гр. Макаль Н.Я. (вх. №1546 від 24.03.2021 р.), гр. Бойко О.І. 

(вх. №1547 від 24.03.2021 р.),гр. Гурик Н.І. (вх. 1548 та вх № 1549  від 24.03.2021 р.), гр. Гурик 

О.М. (вх. №1550 від 24.03.2021 р.), гр. Хомен М.І. (вх. №1551 від 24.03.2021 р.), гр. Волянська 

О.Є. (вх. №1552 від 24.03.2021 р.), гр. Гаврилюк М.А. (вх. №1553 від 24.03.2021 р.), гр. Герц 

В.Р. (вх. №1554 від 24.03.2021 р.), гр. Малюта Н.В. (вх. №1555 від 24.03.2021 р.), гр. Патроник 

В.І. (вх. №1704 від 30.03.2021 р.), гр. Добровольський Т.В. (вх. №1662 від 26.03.2021 р.),гр. 

П'єх О.С. (вх. №1743 від 01.04.2021 р.),гр. Чорній Л.А. (вх. №1739 від 31.03.2021 р.), гр. 

Панасюк М.В. (вх. №1738 від 31.03.2021 р.),  гр. Шмир І. О. (вх. №1663 від 26.03.2021 р.),гр. 

Бондарчук А.В. (вх. №1664 від 26.03.2021 р.),проекти землеустрою щодо відведення земельної 

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

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

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового 

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

від 26.01.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про 

землеустрій, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про 

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

ВИРІШИЛА: 
 

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

0,0048 га. для будівництва індивідуальних гаражів, із земель запасу житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться  в  межах населеного пункту м. Збараж по вул. Костомарова, гараж 

№12   гр. Михальському Андрію Петровичу. 

1.1. Передати у власність гр. Михальському Андрію Петровичу земельну ділянку площею 

0,0048 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0335 для будівництва індивідуальних 

га.ражів, із земель запасу житлової та громадської забудови, яка знаходиться межах населеного 

пункту м. Збараж по вул. Костомарова,гараж №12. 

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

0,0048 га. для будівництва індивідуального гаража №13 , із земель запасу житлової та 



громадської забудови, яка знаходиться в  межах населеного пункту м. Збараж по вул. 

Костомарова,  гр. Ригайлу  Василю Михайловичу. 

2.1. Передати у власність гр. Ригайлу  Василю Михайловичу земельну ділянку площею 0,0048 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0334 для будівництва індивідуального гаража №13 

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

м. Збараж по вул. Костомарова. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6114га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Базаринці гр. Загрійчук Юрію Ярославовичу. 

3.1. Передати у власність гр. Загрійчук Юрію Ярославовичу земельну ділянку  площею 0,6114 

га. кадастровий номер 6122480400:01:003:0024 для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,0048 га. для будівництва індивідуальних гаража №5 із земель запасу житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться  в  межах населеного пункту м. Збараж по вул. Костомарова, гр. 

Сапізі Святославу Ярославовичу. 

4.1. Передати у власність гр. Сапізі Святославу Ярославовичу земельну ділянку площею 0,0048 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0305для будівництва індивідуального гаража №5  із 

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

м. Збараж. 

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

0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Ліски гр. Мороз Ганні Яківні. 
5.1. Передати у власність гр. Мороз Ганні Яківні земельну ділянку площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:003:0038 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Ліски. 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Вищі Луб’янки  гр. Нарінецькому Михайлу Петровичу 

6.1. Передати у власність гр. Нарінецькому Михайлу Петровичу земельну ділянку площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0063  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

0,2066 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Чумалі гр. Вінніцькому Петру Васильовичу. 

7.1. Передати у власність гр. Вінніцькому Петру Васильовичу земельну ділянку площею 0,2066 

га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0233 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Чумалі. 

8 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5372 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Доброводи гр. Висоцькій Надії Василівні. 

8.1. Передати у власність гр. Висоцькій Надії Василівні земельну ділянку площею 0,5372 га.  

кадастровий номер 6122482400:02:002:1034 для ведення особистого селянського господарства 



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

населеного пункту с. Доброводи. 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Решнівка гр. Кантицькій Віті Василівні. 

9.1. Передати у власність гр. Кантицькій Віті Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:03:001:0433 площею 10000 га. для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Решнівка. 

10. 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 в  межах населеного пункту с. 

Решнівка гр. Заяць Василю Богдановичу. 

10.1. Передати у власність гр.Заяць Василю Богдановичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:03:001:0444, площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Решнівка. 

11. 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. 

Киданці  гр. Макаль Наталії Ярославівні. 

11.1. Передати у власність гр. Макаль Наталії Ярославівні земельну ділянку площею 0,5000 

га.кадастровий номер 6122484200:01:001:0668 для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту с. Киданці. 

12. 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. 

Киданці  гр. Бойко Оксані Іванівні. 

12.1. Передати у власність гр. Бойко Оксані Іванівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0677 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Киданці. 

13.  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. 

Киданці та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

населеного пункту с. Киданці гр. Гурик Надії Іванівні. 

13.1. Передати у власність гр. Гурик Надії Іванівні земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,000 га в т. ч. площею 0,5000 га. кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0672, площею 0,5000га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0625 

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

населеного пункту с. Киданці. 

14. 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. 

Киданці  гр. Гурику Олегу Михайловичу. 

14.1. Передати у власність гр. Гурику Олегу Михайловичу земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0667 для ведення особистого селянського 



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

межами населеного пункту с. Киданці. 

15 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. 

Киданці  гр. Хомен Маріанні Іванівні. 

15.1. Передати у власність гр. Хомен Маріанні Іванівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0676 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Киданці. 

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

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

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

Киданці  гр. Волянській Оксані Євгенівні. 

16.1. Передати у власність гр. Волянській Оксані Євгенівні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0673 для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту  с. Киданці. 

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

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

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

Киданці  гр. Гаврилюк Марії Анатоліївні. 

17.1. Передати у власність гр. Гаврилюк Марії Анатоліївні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0674 для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту с. Киданці. 

18. 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. 

Киданці гр. Герцу Віталію Руслановичу . 

18.1. Передати у власність гр. Герцу Віталію Руслановичу земельну ділянку площею 0,5000 

га.кадастровий номер 6122484200:01:001:0671 для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту с. Киданці. 

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 за  межами населеного пункту с. 

Киданці  гр. Малюті Наталії Володимирівні. 

19.1. Передати у власність гр. Малюті Наталії Володимирівні земельну ділянку площею 0,5000 

га.  кадастровий номер 6122484200:01:001:0678 для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту с. Киданці. 

20. 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. 

Киданці  гр. Михаць Володимиру Євстаховичу. 

20.1. Передати у власність гр. Михаць Володимиру Євстаховичу земельну ділянку площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0669  для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту с. Киданці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду, 



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

Синява гр. Патронику Володимиру Ігоровичу. 

21.1. Передати у власність гр. Патронику Володимиру Ігоровичу земельну ділянку площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122487800:01:001:0435 для ведення особистого селянського 

господарства із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 

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

0,0918 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Чернихівці  гр. Добровольському Тарасу Вікторовичу. 

22.1. Передати у власність гр. Добровольському Тарасу Вікторовичу земельну ділянку площею 

0,0918 га. кадастровий номер 6122488800:02:001:0374 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,1201 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться по вул. Урочище 

Мельники, 35  в межах населеного пункту  с. Старий Збараж гр. П'єх Олені Сергіївні. 

23.1. Передати у власність гр. П'єх Олені Сергіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0103, площею 0,1201 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться по вул. Урощище Мельники,35 в межах населеного пункту. с. Старий Збараж. 

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

0,1219 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться по вул. Урощище 

Мельники,23 в межах населеного пункту  с. Старий Збараж гр. Чорній Луїзі Альбертівні. 

24.1. Передати у власність гр. Чорній Луїзі Альбертівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0095, площею 0,1219 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться по вул. Урощище Мельники,23 в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

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

0,1230 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться по вул. Урощище 

Мельники,22 в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Панасюк Марії Володимирівні. 

25.1. Передати у власність гр. Панасюк Марії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:01:003:0099, площею 0,1230 га. для будівництва і обслуговування 

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

забудови, яка знаходиться по вул. Урощище Мельники,22 в межах населеного пункту с. Старий 

Збараж. 

26. 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. Шмир Іванні Олександрівні. 

26.1. Передати у власність гр. Шмир Іванні Олександрівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0064, площею 0,2557 га. для ведення особистого селянського 

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

межами населеного пункту  с. Чернихівці. 

 

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

0,1201 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться по вул. Урощище 

Мельники,32 в межах населеного пункту  с. Старий Збараж гр. Бондарчуку Андрію 



Васильовичу. 

27.1. Передати у власність гр. Бондарчуку Андрію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:01:003:0097, площею 0,1201 га. для будівництва і обслуговування 

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

забудови, яка знаходиться по вул. Урощище Мельники,32 в межах населеного пункту  с. Старий 

Збараж. 

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

0,7000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Киданці та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  у власність площею 0,1719 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Киданці гр. Матвійчуку Роману Миколайовичу. 

28.1. Передати у власність гр. Матвійчуку Роману Миколайович земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8719 га. в т. ч. площею 0,7000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0675, площею 0,1719 га. кадастровий номер 

6122484200:02:001:0478 із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 

 

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

30. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

Міський голова Збаража                           Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Спеціаліст І категорії з питань 

правового забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 
 

Спеціаліст I категорії  відділу 

містобудування та земельних відносин 

 Левчук І. Я. 

 
 
 
 
 


