
    
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЕСІЯ 

 

проєкт РІШЕННЯ 
 

№ VIII//                                                                                                      від                  2021 року 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

передачу її у власність 
 

Розглянувши заяву гр. Дмухальської Є.Б. ( вх. № 1461 від 19.3.2021 р.), гр. Жезняк І.М. ( вх. № 

1388 від 18.03.2021 р.), Верхоляк А.В.  (вх. №1687 від 29.03.2021 р.), Круцько А.С. ( вх № 1670 

від 26.03.2021 р.), гр. Належитої С.О. (вх. №1650 від 26.03.2021 р.), гр. Бутрин Т.В. (вх. №1594 

від25.03.2021 р.), гр. Шумайко Т.П. (вх №1601 від 25.03.2021 р.), гр. Шумайко Т.П. (вх. №1602 

від 25.03.2021 р.),гр. Кретініної О..П. (вх. №1669 від 26.03.2021 р.), гр. Юрчишин П.Р. ( вх. № 

1515 від 23.3.2021 р.), гр. Філик С. Я. (вх. №1622 від 26.03.2021 р.), гр. Пристань Я.П. (вх. 

№1771 від 04.04.2021 р.), Возьної М.В. ( вх. 1696 від 29.03.2021 р.), гр. Шуста І.Я. ( 172 від 

30.03.2021 р.). гр. Грушко Н.Г. (вх. №1682 від 29.03.2021 р.), гр.  Грушко І.М.(вх. №1681 від 

29.03.2021 р.), гр. Червонюк Н.Б. (вх. №1713 від 30.03.2021 р., гр. Новіцької Є.С. ( вх № 1557 

від 19.03.2021 р.), гр. Марушинського М.Я. ( вх № М-31/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Косінського 

Р.С. ( вх. № 1423 від 18.03.2021 р.). гр. Лисого З.Й. (вх. №1595 від 25.03.2021 р.),гр. Осолінської 

О.Є. (вх. №1779 від 05.04.2021 р.), гр. Рожук Є.В. (вх. № 1685 від 29.03.2021 р.), гр. Голдай О.Г. 

(вх. №1752 від 01.04.2021 р.), гр. Панасюк Г.Т. ( вх № 1381 від 18.03.2021 р.)., гр. Плисюк Н.О. 

(вх. №1528 від 23.03.2021 р.), гр. Коруни Г.П. ( вх № 1747 від 01.04.2021 р.),гр. Оверко М.І. (вх. 

1579 від 24.03.2021 р.),гр. Кушка М.І. (вх. №1620 від 26.03.2021 р.), гр. Оверко Г.І. (вх № 456 

від 12.02.2021 р.), гр. Оверко А.М. ( вх № 455 від24.03.2021 р.), гр. Квілінська О.І. (вх. №1611 

від 26.03.2021 р.), гр. Іванової О.Р. ( вх. № 1729 від 31.03.2021 р.), гр. Цідило М.І. (вх № 1414 

від 18.03.2021 р.), гр. Лисобей В. А. ( вх № 1374 від 18.03.2021 р.), гр. Гладкого С.В. ( вх № 454 

від 12.02.2021 р.), гр. Гадзіна ВБ. ( вх. № 1409 від 18.03.2021 р.),гр. Банири  І.З. (вх. №1668 від 

26.03.2021 р.), гр. Васильків І.Б. (вх. №1539 від 23.02.2021 р.), гр. Гупало В.І. (вх. №1619 від 

26.03.2021 р.), гр. Іванчук В.І. (вх. №1645 від 26.03.2021 р.), гр. Демчук І.М. (вх. № 1772 від 

05.04.2021 р. ), гр. Заровеного А.В. (вх. №1502 від 23.03.2021 р.), гр. Кальби Н.Ю. (вх. №1540 

від 23.03.2021 р.),    гр. Борсук О.Т. (вх. №1660 від 26.03.2021 р.), гр. Гаврищук І.В. ( вх. № 

1698 від 3.03.2021 р.).технічні документації щодо встановлення 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 №   від  2021 р.), 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0667 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці С. Петлюри, 13   із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Дмухальській Євгенії Богданівні. 

1.1. Передати у власність гр. Дмухальській Євгенії Богданівні  земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:005:1135, площею 0.0667 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці С. Петлюри, 13 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1432 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Ліски  гр. Жезняку Івану Мар’яновичу. 

1.1. Передати у власність гр. Жезняку Івану Мар’яновичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483000:03:002:03251 площею 0,1432 га. для ведення особистого селянського господарства  

із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с.Ліски. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0823 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці П. Мирного,18  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Верхоляку Андрію Вікторовичу.   

3.1. Передати у власність гр. Верхоляку Андрію Вікторовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:005:0111, площею 0.0823 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці П. Мирного,18  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) зага.льною площею 0,3125 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя гр. Круцько Анастасії Степанівні. 

4.1. Передати у власність гр. Круцько Анастасії Іванівні  земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,3125 га. в т. ч.  земельну ділянку 

площею 0,1614 га. кадастровий номер 61224883000:03:001:0514,  лощею 0,1511га. кадастровий 

номер 6122483000:01:003:0600  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0034 га.  для будівництва індивідуальних гаража 

№48  по вулиці Горбачевського, №48 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Належиті Стефанії Олексіївні.   

5.1. Передати у власність гр. Належиті Стефанії Олексіївні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1302, площею 0.0034 га. для будівництва індивідуальних га.ражів по 

вулиці Горбачевського, га.раж №48 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку по вулиці Січових Стрільців,66  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Бутрину Тарасу 

Володимировичу.   

6.1. Передати у власність гр. Бутрину Тарасу Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1291, площею 0.1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Січових Стрільців,66 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку по вулиці Грушевського,27  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Шумайко Теодозії Павлівні.   

7.1. Передати у власність гр. Шумайко Теодозії Павлівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1298, площею 0.1000 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Грушевського,27 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0020 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вулиці 

Грушевського в межах населеного пункту м. Збараж гр. Шумайко Теодозії Павлівні. 

8.1. Передати у власність гр. Шумайко Теодозії Павлівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1289, площею 0,0020 га. для ведення особистого селянського господарства  

із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вулиці Грушевського в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1543 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Ліски гр. Кретініній Олександрі Петрівні. 

9.1. Передати у власність гр. Кретініній Олександрі Петрівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483000:03:002:0252, площею 0,1543 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Ліски. 

10.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0068 га.  для будівництва індивідуальних га.ражів 

по вулиці га.йдамацька, га.раж №8 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Юрчишин Петру Романовичу. 

10.1. Передати у власність гр. Юрчишин Петру  Романовичу  земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1299, площею 0.0068 га. для будівництва індивідуальних гаража №8 

по вулиці Гайдамацька,   із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  м. Збараж. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0149 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Франка,4,1  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Філику Сергію Ярославовичу.   

11.1. Передати у власність гр. Філику Сергію Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:005:1136, площею 0.0149 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Франка,4,1 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4000 га. в т. ч. земельну ділянку площею 

0,2400 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд по вул. Малозалузька,43, та площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Залужжя гр. Пристань Ярославі 

Павлівні. 

12.1.  Передати у власність гр. Пристань Ярославі Павлівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,4000 га. в т. ч. 0,2400 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0098 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Малозалузька,43, 

із земель житлової та громадської забудови та площею 0,1600 га. кадастровий номер 

6122488200:01:003:0100 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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



Залужжя. 

13.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0899 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Січових Стрільців,31  із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. 

Возьній Марії Василівні.   

13.1. Передати у власність гр. Возьній Марії Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1301, площею 0,0899 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вулиці Січових Стрільців,31 із земель житлової 

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

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 та споруд по вулиці І. Франка, 122 із земель 

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

Луб’янки    гр. Шусту Івану Ярославовичу. 

14.1. Передати у власність гр. Шусту Івану Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

612248670:02:001:0583, площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вулиці І. Франка, 122  із земель житлової та 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9600 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб'янки гр. Грушко Надії Григорівні. 

15.1. Передати у власність гр. Грушко Надії Григорівні земельну ділянку  кадастровий номер 

6122481500:01:001:0601, площею 0,9600 га. для ведення особистого селянського господарства  

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

Вищі Луб'янки. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3400 га. в т. ч. земельну ділянку площею 

0,2500 га.  для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею  1,0900 га., земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб'янки гр. Грушко Ігору 

Миколайовичу. 

16.1. Передати у власність гр. Грушко Ігору Миколайовичу земельну ділянку, загальною 

площею 1,3400 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0401 для 

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

Шевченка,27 із земель житлової та громадської забудови в с. Вищі Луб'янки  та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею площею  1,0900 га. в т.ч.  площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0398, площею 0,1745 га. кадастровий номер 

6122481500:03:003:0062, площею 0,4146 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0399, 

площею 0,2509 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0400 із земель 

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

Вищі Луб'янки. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6729 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб'янки гр. Червонюк Наталії Богданівні. 

17.1. Передати у власність гр. Червонюк Наталії Богданівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6729 га. в т. ч.  площею 0,4200 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0411, площею 0,1529 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0371, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0412 із 



земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб'янки. 

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 по вулиці Зарови, 4  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Гніздичне гр. Новіцькій Євгенії Степанівні.   

18.1. Передати у власність гр. Новіцькій Євгенії Степанівні земельну ділянку площею 0.2500 

га.  кадастровий номер 6122481800:02:003:0438 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Зарови, 4 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  м. Гніздичне. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.4672 га. в т. ч. земельну ділянку площею  

0,0911 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд  та для ведення особистого селянського господарства загальною   площею 0,3761, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Марушинському Михайлу 

Ярославовичу. 

19.1. Передати у власність гр. Марушинському Михайлу Ярославовичу земельні ділянку  

загальною площею 0.4672 га. в т. ч.площею 0.0911 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0574 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Кінцева, 32 із земель житлової та громадської забудови в с. Добриводи 

та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3761 га. в т.ч   

площею 0,0400 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0573 по вул. Кінцева; площею 0,2613 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0591, площею 0,0748 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0592 із земель сільськогосподарського призначення (рілля),  які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1982 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Косінському Роману Степановичу. 

20.1. Передати у власність гр. Косінському Роману Степановичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства  площею 0,1982 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0467  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться по 

вулиці в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2893 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Лисому Зіновію Йосиповичу. 

21.1. Передати у власність гр. Лисому Зіновію Йосиповичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,2893 га. в т. ч.  земельну ділянку 

площею 0,1461 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0455,площею 0,1432 га. кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0456 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1668 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Шевченка,2 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Новики   гр. Осолінській Оксані Євгенівні.   

22.1. Передати у власність гр. Осолінській Оксані Євгенівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:02:001:0406, площею 0.1668 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Шевченка,2  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Новики. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1945 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Шевченка,85  із земель житлової та громадської забудови, яка 



знаходиться в межах населеного пункту  с. Кобилля   гр. Рожук Євгенії Василівні.   

23.1. Передати у власність гр. Ружок Євгенії Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484500:02:002:0636, площею 0.1945 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Шевченка,85 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Кобилля. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1937 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Кирикова,15  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Красносільці   гр. Голдай Ользі Григорівні.   

24.1. Передати у власність гр. Голдай Ользі Григорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122485400:02:001:0549, площею 0.1937 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Кирикова,15 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Красносільці. 

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 по вулиці Шевченка,2  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Шимківці  гр. Панасюк Галині Трохимівні. 

25.1. Передати у власність гр. Панасюк Галині  Трохимівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122489600:02:003:0327 площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Шевченка,2 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Шимківці. 

26.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шимківці гр. Плисюк Ніні Олександрівні. 

26.1. Передати у власність гр. Плисюк Ніні Олександрівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства  площею 1,0000 га., кадастровий номер 

6122489600:02:004:0015,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0318 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці  гр. Коруні Галині Павлівні. 

27.1 Передати у власність гр. Коруні Галині Павлівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства зага.льною площею 1,0318 га. в т. ч.  площею 0,5318 га. кадастровий 

номер 612248960:04001:0222,площею 0,5000га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0226, із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного 

пункту с. Шимківці. 

28.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність площею 

0,5300 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля) та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  у власність площею 0,4229 га. для ведення 

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

які знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка гр.  Оверко Марії Ігорівні. 

28.1. Передати у власність гр. Оверко Марії Ігорівні  земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 0,9529 га. в. т. ч. площею 0,5300 га. кадастровий 

номер 6122482600:02:002:0008, площею 0,4229 га. кадастровий номер 6122482600:02:002:0069  

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

населеного пункту с. Добромірка 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0753 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці М. Богуславки,52  із земель житлової та громадської забудови, 



яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Кушці Михайлині Іванівні.   

29.1. Передати у власність гр. Кушці  Михайлині Іванівні земельну ділянку, площею 0.0753 

га.кадастровий номер 6122488400:04:001:1017  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці М. Богуславки,52 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5483 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Оверко Галині Іванівні. 

30.1. Передати у власність гр. Оверко Галині  Іванівні  земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5483 га. в т. ч. площею 0,1605 га. кадастровий 

номер 6122488400:01:002:0753, площею 0,2800 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0302, площею 0,1078 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0250  із 

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

пункту с. Травневе. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) площею 0,2804 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка гр. Оверко Андрію Михайловичу. 

31.1. Передати у власність гр. Оверко Андрію Михайловичу земельну ділянку площею 0,2804 

га. кадастровий номер 6122488400:01:003:0536 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8272 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Квілінській Ользі Ігорівні. 

32.1. Передати у власність гр. Квілінській Ользі Ігорівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8272 га. в т. ч.   площею 0,3800 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0588, площею 0,3300га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0798, площею 0,1172 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0332   із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5687 га. в т. ч.   площею 0,2500 га.  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства  

загальною площею  0,3187 га., земель сільськогосподарського Травневе, Івановій Оксані 

Романівні. 

33.1. Передати у власність гр.  Івановій Оксані Романівні земельні ділянки,  загальною площею 

0,5687 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0287 для 

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

Франка,13  із земель житлової та громадської забудови в Травневе та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3187 га. в т.ч. площею 0,0661 га. кадастровий 

номер 612248840:03:001:0290,площею 0,1426 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0262, 

площею 0,1100 га. кадастровий номер 612248840:02:002:0323 із земель сільськогосподарського 

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

34.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку по вулиці Дружби,4  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Травневе громадянам Цідило Марії Іванівні, Повх 

Ользі Миколаївні, Леник Уляні Миколаївні. 



34.1. Передати у спільну сумісну власність громадянам Цідило Марії Іванівні, Повх Ользі 

Миколаївні, Леник Уляні Миколаївні земельну ділянку площею 0.2500 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0286 для будівництва і обслуговування житлового будинку по вулиці 

Дружби, 4  із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Травневе. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1263 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вулиці Б. Хмельницького, 10  із земель 

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

Лисобей Василю Андроновичу.   

35.1. Передати у власність гр. Лисобей Василю Андроновичу. земельну ділянку площею 0.1263 

га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0339  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Б. Хмельницького,4  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Стриївка. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3518 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка  гр. Гладкому Сергію Васильовичу. 

36.1. Передати у власність гр. Гладкому Сергію Васильовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3518 га. в т. ч.   площею 0,2018 га. 

кадастровий номер 612248840:01:002:0803, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0590 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться 

в межах населеного пункту с. Стриївка. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8852 га. в т. ч. земельну ділянку площею 

0,2500 га.  для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею  0,6352 га.,  із земель сільськогосподарського призначення в 

межах населеного пункту с.Стриївка гр.  Лисобею Михайлу Васильовичу. 

37.1. Передати у власність гр. Лисобею Михайлу Васильовичу  земельні ділянки,  загальною 

площею 0,6352 га. в т. ч.  земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0336 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул.Б. Хмельницького,43   із земель житлової та громадської забудови та 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею  0,652 га. в т.ч.  площею 

0,4700 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0801, площею 0,0964 га. кадастровий номер 

612248840:02:002:0334, площею 0,0688 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0335 із 

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

пункту с. Стриївка. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4770 га. в т. ч. земельну ділянку площею 

0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд по вул. Шевченка, та площею 0,2270 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр. Гадзіну Володимиру 

Богдановичу. 

38.1.  Передати у власність гр. Гадзіну Володимиру Богдановичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,4770 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0187 для будівництва 

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

земель житлової та громадської забудови та площею 0,1600 га. кадастровий номер 

6122489200:02:002:0186 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Шили. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 



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

житлового будинку по вулиці І. Франка,21 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Травневе   гр. Мудзик Надії Іванівні. 

39.1. Передати у власність гр. Мудзик Надії Іванівні  земельну ділянку площею 0, 2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0289 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці І. Франка,21  із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Травневе. 

40.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7772 га. в т. ч. земельну ділянку площею 

0,2253 га.  для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови  та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5519 га. із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Синява гр. Банирі Івану Зеновійовичу. 

40.1. Передати у власність гр. Банирі Івану Зеновійовичу земельну ділянки  загальною площею 

0,7772 га. в т. ч.  площею 0,2253 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0772 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд із земель 

житлової та громадської забудови  по вул. П. Турського,15 та  та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5519 га. в т.ч. площею 0,3921 га. кадастровий 

номер 6122487800:02:002:0771,площею0,1598 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0770 

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

пункту с. Синява. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5031 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Васильків Іванні Богданівні. 

41.1. Передати у власність гр. Васильків Іванні Богданівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0350, площею 0,5031 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка. 

42. 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 та споруд по вулиці Л. Українки,5  із земель 

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

гр. Гупалло Вірі Іванівні.   

8.1. Передати у власність гр. Гупало Вірі Іванівні земельну ділянку, площею 0.2500 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0343  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вулиці Л. Українки,5 із земель житлової та 

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

43.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 та споруд по вулиці Л. Українки,50  із земель 

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

гр. Іванчуку Володимиру Ігоровичу. 

43.1. Передати у власність гр. Іванчуку Володимиру Ігоровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487800:02:001:0346, площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Л. Українки,50 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Синягівка. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку по вулиці Лесі Українки,3  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Синягівка   гр. Демчук Ігору Мироновичу.   

44.1. Передати у власність гр. Демчуку Ігору Мироновичу земельну ділянку  площею 0.2500 



га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0347  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Лесі Українки,3  із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту  с. Синягівка. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6160 га. в т. ч. 0,2100 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Підзамче,16А, із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,4060 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Заровенному Антіну 

Васильовичу. 

45.1.  Передати у власність гр. Заровенному Антіну Васильовичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,6160 га. в т. ч. площею 0,2100 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0636 для 

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

Підзамче,16А, із земель житлової та громадської забудови та площею 0,4060 га. кадастровий 

номер 6122488200:02:001:0637 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Старий Збараж. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0739 га.  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Підзамче,26  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Старий Збараж   гр. Кальбі Надії Юріївні.   

46.1. Передати у власність гр. Кальбі Надії Юріївні земельну ділянку, площею 0.0739 

га.кадастровий номер 6122488200:02:001:0713,  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Підзамче,26 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Старий Збараж. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку по вулиці Старозбаразька,184  із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Старий Збараж   гр. Борсук Ользі Теодорівні.   

47.1. Передати у власність гр. Борсук Ользі Теодорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:02:001:0715, площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Старозбаразька,184 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Старий Збараж. 

48. 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 та споруд по вулиці Кут,9 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Чернихівці   гр.  

Гаврищук Ірині Василівні..   

48.1. Передати у власність гр. Гаврищук Ірині Василівні. земельну ділянку  площею 0.2500 га 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0620 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку по вулиці Кут,9 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Чернихівці 

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

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

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

 

Міський голова Збаража                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

 
 
 
 



 


