
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 
 

проект 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. Козак П. С. (вх. № К-607/2.7 від 18.12.2020 р.),  гр. Смалюх П. І. (вх. № 

С-687/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Каплуна В. І. (вх. № К-686/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Лясківської 

О.М. (вх. № Л-643/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. Кіндратюк Є.Є. (вх. № К-647/2.7 від 23.12.2020 р.), 

гр. Гарбуз Б. П. (вх. № Г-683/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Фейло О.А. (вх. № Ф-688/2.7 від 

30.12.2020 р.), гр. Ярош В. Т. (вх. № Я-684/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Миляна П. М. (вх. № М-

685/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Кривенької О. І. (вх. №К-126/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. Чорного 

В. Я. (вх. № Ч-608/2.7 від 18.12.2020 р.), гр. Федуник П. М.(вх. №Ф-229/2.7 від 21.01.2021р.), 

гр. Купина В.В. (вх. № 609 від 18.02.2021 р.), гр. Мних О.С.( вх. №1330 від 16.03.2021 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 земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6229 га. в т. ч. площею 0,2300 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,3929 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Козаку Петру Станіславовичу. 

1.1. Передати у власність гр. Козаку Петру Станіславовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,6229 га. в т. ч. площею 0,2300 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0299 для 

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

Українки,3  с. Опрілівці із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 0,3929 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0297; площею 0,0951 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0295; площею 0,0792 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0296, 



площею 0,1186 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0298 із земель 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4561 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  

загальною площею 1,2061 га для ведення особистого селянського господарства,  які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Смалюху Петру Івановичу. 

2.1. Передати у власність гр. Смалюху Петру Івановичу земельні ділянки, загальною площею 

1,4561 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0271 для 

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

Світанок, 14 із земель житлової та громадської забудови; та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,2061 га  в т.ч. площею 0,2636 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0270 по вул. Світанок; площею 0,7151 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0269; площею 0,0536 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0268; 

площею 0,0939 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0267; площею 0,0799 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0266 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7619 га. в т.ч. площею 0,1651 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,5968 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Каплуну Василю Івановичу. 

3.1. Передати у власність гр. Каплуну Василю Івановичу земельні ділянки загальною площею 

0,7619 га. в т. ч. площею 0,1651 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0331 для 

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

Українки, 31 із земель житлової та громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5968 га. в т.ч. площею 0,1735 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0329; площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0330; площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0328; 

площею 0,0956 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0327; площею 0,0777 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0326 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7334 га. в т.ч. площею 0,2020 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,5314 га для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Лясківській Ользі Михайлівні. 

4.1. Передати у власність гр. Лясківській Ользі Михайлівні земельну ділянку, загальною 

площею 0,7334 га. в т. ч. площею 0,2020 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0290 для 

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

Українки, 5 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею площею 0,5314 га в т.ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0293; площею 0,2571 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0291; 

площею 0,0951 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0294, площею 0,0792га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0292 із земель сільськогосподарського призначення (рілля)  в межах 

населеного пункту с. Опрілівці. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7112 га. в т.ч. площею 0,1807 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,5305 га. для ведення особистого селянського господарства. які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Опрілівці гр. Кіндратюк Євгенії Євгеніївні. 

5.1. Передати у власність гр. Кіндратюк Євгенії Євгеніївні земельну ділянку, загальною 



площею 0,7112 га. в т. ч. площею 0,1807 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0320 для 

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

Українки, 22 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5305 га.  площею 0,1200 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0319; площею 0,2369 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0318; 

площею 0,0957 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0317, площею 0,0779 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0316 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8999 га. в т.ч. площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,6499 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Опрілівці гр. Гарбуз Богдану Петровичу. 

6.1. Передати у власність гр. Гарбуз Богдану Петровичу земельні ділянки, загальною площею 

0,8999 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0325 для 

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

Світанок, 2 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 0,6499 га в т.ч. площею 0,2728 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0324 по вул. Світанок; площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0323; площею 0,0988 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0322; 

площею 0,0783 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0321із земель 

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8724 га в т.ч 0,2500 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,6224 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Опрілівці гр. Фейло Ользі Андріївні. 

7.1. Передати у власність гр. Фейло Ользі Андріївні земельну ділянку, загальною площею 

0,8724 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0305 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  по вул. Івана Франка,6 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля),загальною площею 0,6224 га в т.ч. 

площею 0,0843 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0304 по вул. Івана Франка, площею 

0,0991 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0301; площею 0,0780 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0300, площею 0,2600 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0302, 

площею 0,1010 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0303 , в межах населеного пункту с. 

Опрілівці. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7771 га. в т.ч. площею 0,2500 га  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,5271 га для ведення особистого селянського господарства які знаходиться 

в межах населеного пункту  с. Опрілівці гр. Ярошу Василю Теодоровичу. 

8.1. Передати у власність гр. Ярошу Василю Теодоровичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,7771 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0283 для 

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

Українки, 21 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), загальною 

площею 0,5271 га в т.ч.  площею 0,0377 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0284 по вул. 

Л. Українки, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0285, площею 0,1116 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0286, площею 0,0792 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0287, площею 0,0986 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0288 в 

межах населеного пункту с. Опрілівці. 



9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8320 га. в т.ч. 0,1736 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,6584 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Опрілівці гр. Миляну Петру Михайловичу. 

9.1. Передати у власність гр. Миляну Петру Михайловичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,8320 га. в т. ч. площею 0,1736 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0272 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в вул. Івана 

Франка, 44 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 0,6584 га в. т.ч. площею 0,2044 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0273, площею 0,1804 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0274, 

площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0275, площею 0,0956 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0276, площею 0,0780 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0277 із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Опрілівці. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0.8191 га. в т. ч. 0,1479 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,6712 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Опрілівці гр. Кривенькій Олені Іванівні. 

10.1. Передати у власність гр. Кривенькій Олені Іванівні земельну ділянку, загальною площею 

0.8191 га. в т. ч. площею 0.1479 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0315 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  по вул. Лесі Українки, 

25 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,6712 га в т. ч. площею 0,0789 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0313, площею 0,1076 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0314, 

площею 0,1141 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0310, площею 0,1539 га., 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0311, площею 0,2167 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0312  із земель сільськогосподарського призначення (рілля),  в межах 

населеного пункту с. Опрілівці. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6196 га. т.ч. площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,3696 га.  для ведення особистого селянського. які знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Опрілівці  гр. Чорному Володимиру Ярославовичу. 

11.1. Передати у власність гр. Чорному Володимиру Ярославовичу земельні ділянки, 

загальною площею 0,6196 га. в т. ч. площею 0,2500 га., кадастровий номер 

6122487000:03:001:0278 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   по вул. Світанок, 19, із земель житлової і громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3696 га.  в т. ч. площею 

0,0688 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0279 по вул. Світанок, площею 0,1300 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0280; площею 0,0927 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0282; площею 0,0781 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0281  із 

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

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1738 га. для ведення особистого 

селянського  які знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Федуник Петру 

Михайловичу. 

12.1.  Передати у власність гр. Федуник Петру Михайловичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,1738 га. в т. ч. площею 0,0799 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0257, площею 0,0939 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0258 із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 



населеного пункту с. Опрілівці. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8424 га. в т.ч. 0,1927 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства, загальною площею 0,6497 га, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Опрілівці гр. Купині Володимиру Васильовичу. 

13.1. Передати у власність гр. Купині Володимиру Васильовичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,8424 га. в т. ч. площею 0,1927 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0085 для 

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

І.Франка,46, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,6497 га в т.ч. площею 0,0780 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0086, площею 0,0954 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0083, 

площею 0,1112 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0088, площею 0,0780 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0086, площею 0,3651 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0084 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9377 га. в т.ч. 0,0742 га  для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,8635 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Опрілівці гр. Мних Ользі Степанівні. 

14.1. Передати у власність гр. Мних Ользі Степанівні земельні ділянки  загальною площею 

0,9377 га. в т. ч. земельну ділянку площею  0,0742 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0338 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 33, із земель житлової і громадської забудови  та для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8635 га. в т.ч. площею 

0,2100 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0336; площею 0,1163 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0337; площею 0,2448 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0334; 

площею 0,1188 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0335; площею 0,0956 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0333; площею 0,0780 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0332  

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

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

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

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 


