
  
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 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 громадянам   

 

Розглянувши заяву гр. Василина І. В. (вх. №1138 від 11.03.2021 р.), гр. Соловйова С. А. ( вх. № 

1133 від 11.03.2021 р.), гр. Олех С. І. ( вх. № 1130 від 11.03.2021 р.), гр. Метейчук І. В. (вх. № 

1131 від 11.03.2021 р.), гр. Святківська Я. Ф. (вх. №1129 від 1103.2021 р.), гр. Куб"як В. П. ( вх. 

№ 1115 від 11.03.2021 р.), гр. Стрийвус О.М. ( вх. № 1135 від 11.03.2021 р.) гр. Василина М. І. 

( вх. №1418 від 18.03.2021 р.), гр. Павлик О.Д. ( вх. №1419 від 18.03.2021 р.), гр. Мельничук 

О.О. (вх. № 1421 від 18.03.2021 р.), гр. Сиско М. Й. ( вх. № 1420 від 18.03.2021 р.), гр. Голоднюк 

М. В. ( вх. №1375 від 18.03.2021 р.), гр. Василина І. В. ( вх. № 1376 від 18.03.2021 р.),  гр. Свист 

Г. М. ( вх. № 1378 від 18.03.2021 р.), гр. Миколішин О.В. ( вх. № 1411 від 18.03.2021 р.), гр. 

Копча А. М. ( вх. № 1412 від 18.03.2021 р.),  гр. Партика С. П. ( вх. № 1415 від 18.03.2021 р.), 

гр. Квідінська О. І. ( вх. №  1416 вд 18.03.2021 р.), гр. Федак В. Ю. ( вх. №1417 від 18.03.2021 

р.), гр. Козій М.І. (вх. №1491 від 22.03.2021 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 0.8234 га. в т. ч. 0.1771 га.  для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0.6463 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Василині Іванні Володимирівні. 

1.1. Передати у власність гр. Василині Іванні Володимирівні земельні ділянки, загальною 

площею 0.8234 га. в т. ч. площею 0.1771 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0584 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Стриївка по вул. Миру, 30 із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0.6463 га. в т. ч. площею 0.1192 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0582, площею 0.1971 га. кадастровий номер 



6122488400:02:001:0583, площею 0.3300 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0797 із 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1.1702 га.  в т. ч. площею 0.1756 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  та 

загальною площею 0.9946 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Соловйовій Стефанії Антонівні. 
2.1. Передати у власність гр. Соловйові Стефанії Антонівні земельні ділянки загальною 

площею 1.1702 га. в т. ч. площею 0.1756 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Дружби, 52 із земель житлової та громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0.9946 га. в 

т. ч. площею 0.1443 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0260, площею 0.2130 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0322, площею 0.3072 га. кадастровий номер 

6122488400:01:003:0541, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0259, 

площею 0.1801 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0261 із земель 

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.3963 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Олеху Сергію Івановичу. 

3.1. Передати у власність гр. Олеху Сергію Івановичу земельні ділянки, загальною площею 

0.3963 га. в т. ч. 0.0500 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0282, площею 0.1194 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0284, площею 0.0909 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0283, площею 0,1360 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0285 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), в межах населеного пункту с. Травневе. 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.4546 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка  гр. 

Матейчук Ірині Віталіївні 

4.1. Передати у власність гр. Матейчук Ірині Віталіївні земельні ділянки, загальною площею 

0.4546 га. в т. ч. площею 0.3521 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0548, площею 0.1025 

га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0596 для ведення особистого селянського 

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

пункту с. Стриївка. 

5.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.6488 га. в т. ч. площею 0.2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0.3988 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Святківській Ярославі Федорівні. 

5.1. Передати у власність гр. Святківській Ярославі Федорівні земельні ділянки, загальною 

площею 0.6488 га. в т. ч. площею 0.2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0570 для 

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

Грушевського,62 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0.3988 га. в т. ч. площею 0.2000 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0587, площею 0.0525 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0569, площею 0.1463 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0568 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), в межах населеного пункту с. Стриївка. 

6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1.4781 га.  в т. ч. площею 0.2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, загальною 



площею 1.2281 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе гр. Куб’яку Володимиру Петровичу. 

6.1.Передати у власність гр. Куб’яку Володимиру Петровичу земельні ділянки,загальною 

площею 1.4781 га. в т. ч. площею 0.2500 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0273 для 

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

Дружби,22 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною 1.2281 га. в т. ч. площею 0.2128 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0275, площею 0.2405 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0274, 

площею 0.3030 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0783 площею 0.2818 га. кадастровий 

номер 6122488400:01:002:0785 площею 0.1900га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0784 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), в межах населеного пункту с. Травневе. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.5900 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка  гр. 

Стрийвус Олені Миронівні. 
7.1. Передати у власність гр. Стрийвус Олені Миронівні земельні ділянки, загальною площею 

0.5900 га. в т. ч. 0.3100 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0115, площею 0.2800 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0116, для ведення особистого селянського господарства 

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

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.5900 га. в т. ч. площею 0.2339 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною 

площею 0.7320 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе гр. Василині Михайлу Івановичу. 

8.1. Передати у власність гр. Василині Михайлу Івановичу земельну ділянку, загальною 

площею 0.9659 га. в т. ч. площею 0.2339 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0280 для 

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

Дружби, 10 із земель житлової та громадської забудови, та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0.7320 га. в т. ч. площею 0.1500 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0795, площею 0.2000 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0278, 

площею 0.2310 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0279, площею 0.1510 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0796 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля),  в межах населеного пункту с. Травневе. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.3501 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Павлик 

Ориславі Дмитрівні. 

9.1. Передати у власність гр. Павлик Ориславі Дмитрівні земельні ділянки, загальною площею 

0.3501 га. в т. ч. площею 0.1501 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0802, площею 0.2000 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0800 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.4982 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Мельничук Оксані Олександріві. 

10.1. Передати у власність гр. Мельничук Оксані Олександрівні земельні ділянки, загальною 

площею 0.4982 га. в т. ч. 0.2000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0531, площею 0.1500 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0652; площею 0.1482 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0653 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 



11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.9122 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Сиско 

Мирославу Йосиповичу. 

11.1. Передати у власність гр. Сиско Мирославу Йосиповичу земельні ділянки загальною 

площею 0.9122 га. в т. ч. 0.1222 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0574, площею 0.3500 

га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0573, площею 0.2000 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0786, площею 0.2400 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0572 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.7611 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Голоднюк Марії Володимирівні. 

12.1. Передати у власність гр. Голоднюк Марії Володимирівні земельні ділянки, загальною 

площею 0.7611 га. в т. ч. площею 0.1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0565, 

площею 0.0765 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0557, площею 0.2346 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0780, площею 0.3000 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0779 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.8234 га. в т. ч. 0.1771 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 

0.6463 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Василині Іванні Володимирівні. 

13.1. Передати у власність гр. Василині Іванні Володимирівні земельні ділянки, загальною 

площею 0.8234 га. в т. ч. площею 0.1771 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0584 для 

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

Миру,30 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0.6463 га. в т. ч. площею 0.1192 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0582, площею 0.1971 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0583, 

площею 0.3300 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0797, із земель 

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

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1.1443 га. в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 

0.8943 га. для ведення особистого селянського господарства, земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Свист Ганні 

Миколаївні. 

14.1. Передати у власність гр. Свист Ганні Миколаївні земельні ділянки, загальною площею 

1.1443 га. в т. ч. 0.2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0599 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Вишнева,4, із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0.8943 в т. ч. площею 0.2503 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0566, площею 0.1540 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0782, 

площею 0.1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0567, площею 0.3400 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0601 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), в межах населеного пункту с. Стриївка. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.5839 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 



Микулішин Оксані Василівні. 

15.1. Передати у власність гр. Микулішин Оксані Василівні земельні ділянки, загальною 

площею 0.5839 га. в т. ч. 0.3700 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0789, площею 0.1402 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0790, площею 0.0737 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0331 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Стриївка. 

16.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.8564 га. в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0.6064 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Копчі Андрію Михайловичу. 

16.1. Передати у власність гр. Копчі Андрію Михайловичу земельні ділянки, загальною 

площею 0.8564 га. в т. ч. 0.2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0578 для будівництва 

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

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

господарства загальною площею 0.6064 га. в т. ч. площею 0.2000 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0575, площею 0.0600 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0576, 

площею 0.2999 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0791, площею 0.0465 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0577 для ведення особистого селянського господарства 

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

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8616 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Партиці 

Софії Павлівні. 
17.1. Передати у власність гр. Партиці Софії Павлівні земельну ділянку, загальною площею 

0.8616 га. в т. ч. 0.1838 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0788, площею 0.1800 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0276, площею 0.3500 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0787, площею 0.1478 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0277, для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе. 
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.8272 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка                         

гр. Квілінській Ользі Ігорівні. 
18.1. Передати у власність гр. Квілінській Ользі Ігорівні земельну ділянку, загальною площею 

0.8272 га. в т. ч. 0.3800 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0588, площею 0.1172 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0332, площею 0.3300 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0798 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Стриївка. 
19.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.7230 га в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для ведення 

особистого селянського господарства, загальною площею 0.4730 га., які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Федаку Володимиру Юрковичу. 
19.1. Передати у власність гр. Федаку Володимиру Юрковичу земельні ділянки, загальною 

площею 0.7230 га. в т. ч. 0.2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0598 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Стриївка по вул. 

Миру,24, із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства, загальною площею 0.4730 га. в т. ч. площею 0.2241 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0597, площею 0.2489 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0529  із 



земель сільськогосподарського призначення (рілля),  в межах населеного пункту с. Стриївка. 
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1.1130 га. в т. ч. 0.2500 га.  для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  по вул. Миру, 34, 

загальною площею 0,8630 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Козій Марії Іванівні. 
20.1. Передати у власність гр. Козій Марії Іванівні земельні ділянки, загальною площею 1.1130 

га. в т. ч. площею 0.2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0486 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Миру, 34 із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8630 га. в т. ч.  площею 0.1576 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0485, площею 0.2054 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0484, 

площею 0.3000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0530, площею 0.2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0483, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), в межах населеного пункту   с. Стриївка. 
21. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
22. Громадянам. виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 
23. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 
24. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 
 

 
 

 Збаразький міський голова                                    Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


