
0   
 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/7/                                                                                                          від  2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 

 Розглянувши заяви гр. Лемешко І. М. ( вх. №1165 від 12.03.2021 р.), гр. Комар М. З. (вх. № 

1164 від 12.03.2021 р.), гр. Рогівська Т. П. ( вх. № 991 від 04.03.2021 р.), гр. Надемянов І.В.( вх. 

№ 928 від 02.03.2021р.), гр. Козій І. А. ( вх. № 924 від 02.03.2021р.), гр. Теребецька Н. Ю. ( вх. 

№ 925 від 02.03.2021р.),  гр. Гудима О. С.( вх. № 927 від 02.03.2021р.), гр. Зарічинська О. В. ( 

вх. № 926 від 02.03.2021р.), гр. Гураковського В.В. (вх. № 570 від 16.02.2021 р.), гр. Балабан 

Б. О. (вх. № 571 від 16.02.2021 р.),  гр. П'єх С.І. (вх. №1484 від 22.03.2021 р.),  гр. Гірчиця Г. 

М. (№ 574 від 16.02.2021 р.), гр. Афоненкова Н. М. (№ 573 від 16.02.2021 р.),  гр. Точеного С. 

П. (№ 781 від 23.02.2021 р.), гр. Бойко Н. Р. (№ 575 від 16.02.2021 р.), гр. Добровольського Т. 

В. (№572 від 16.02.2021 р.), гр. Боднар Я. О. (вх. № 576 від 16.02.2021 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 № від 2021 р.) 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 

0,1301 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 26 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж  гр. Лемешко Ігору Михайловичу. 
1.1. Передати у власність гр. Лемешко Ігору Михайловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:01:003:0094, площею 0,1301 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 26 із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий 

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

0,1147 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд по вул. Урочище Мельники, 96 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Комар Марії Зеновіївні. 
2.1. Передати у власність гр. Комар Марії Зеновіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0093, площею 0,1147 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 96 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1273 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 25 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Рогівській Тетяні Петрівні. 
3.1. Передати у власність гр. Рогівській Тетяні Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0091, площею 0,1273 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 25 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1218 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 30 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж, гр. Недем’янову Івану 

Володимировичу. 
4.1. Передати у власність гр. Недем’янову Івану Володимировичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0089, площею 0.1218 га. для  будівництва і 

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

Мельники,30 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Старий Збараж. 

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

0.1393 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Урочище Мельники,21 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Козій Ігору Андрійовичу. 
5.1. Передати у власність гр. Козій Ігору Андрійовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0087, площею 0.1393 га. для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Урочище Мельники, 21 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1295 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 31 із земель житлової та громадської забудови,  яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж,  гр. Теребецькій Наталії Юріївні. 

6.1. Передати у власність гр. Теребецькій Наталії Юріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0090, площею 0.1295 га. для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 31 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1244 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 24 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж, гр. Гудимі Ользі Степанівні. 

7.1. Передати у власність гр. Гудимі Ользі Степанівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:1088, площею 0.1244 га. для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Урочище Мельники, 24 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться  в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
8.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1203 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 92 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж, гр. Зарічинській Ользі 

Володимирівні. 
8.1. Передати у власність гр. Зарічинській Ользі Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 



номер 6122488200:01:003:0088, площею 0.1203 га. для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники,92 із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий 

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

0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 37 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Гураковському Віталію 

Васильовичу. 
9.1. Передати у власність гр. Гураковському Віталію Васильовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0086, площею 0,1200 га. для будівництва і 

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

Мельники, 37 із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с. Старий 

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

0,1354 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 29  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Балабан Богдану Орестовичу. 
10.1.Передати у власність гр. Балабан Богдану Орестовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:01:003:0081, площею 0,1354 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 29 із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий 

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

0,1202 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урощище Мельники,36 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. П'єх Степану Івановичу. 

11.1. Передати у власність гр. П'єх Степану Івановичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0096, площею 0,1202 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урощище Мельники,36 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

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

0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 33 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Гірчиці Галині Михайлівні  . 
12.1. Передати у власність гр. Гірчиці Галині Михайлівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0085, площею 0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 33 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1199 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 34 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Афоненковій Наталії Михайлівні. 

13.1. Передати у власність гр. Афоненковій Наталії Михайлівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:01:003:0083, площею 0,1199 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 34 із земель 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
14.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0894 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Старий Збараж гр. Точеному Сергію Петровичу. 
14.1. Передати у власність гр. Точеному Сергію Петровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:02:001:0703, площею 0,0894 га. для  ведення особистого селянського 

господарства по вул. Підзамче із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в 



межах населеного пункту  с. Старий Збараж. 

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

0,1199 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 93 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Бойко Назарію Романовичу. 
15.1. Передати у власність гр. Бойко Назарію Романовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0183, площею 0,1199 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 93 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
16.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1329 га. ддля будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 28 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Добровольському Тарасу 

Вікторовичу. 
16.1. Передати у власність гр. Добровольському Тарасу Вікторовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0084, площею 0,1329 га. для будівництва і 

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

Мельники, 28 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

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

0.1333 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 27  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Бондар Ярославу 

Олександровичу. 

17.1. Передати у власність гр. Бондар Ярославу Олександровичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0082, площею 0.1333 га. для будівництва і 

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

Мельники, 27 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Старий Збараж. 
 
 
 
 
 

Збаразький міський голова                      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Спеціаліст І категорії з питань 

правового забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 
 

Начальник відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 
 
 
 
 


