
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№VIII/7/76                                                                                                 від 09 квітня 2021 року 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу їх у власність громадянам 
 

Розглянувши заяви гр. Возьного Ю.Б. (вх. № 838 від 25.02.2021 р.), гр. Огньова М.Р. (вх. №881 

від 01.03.2021 р.), гр. Фриз М.І. (вх. №887 від 01.03.2021 р.),  гр. Дідик А.С. (вх. № 966 від 

03.03.2021 р.) гр. Дідик О. Ф. (вх. № 965 від 03.03.2021 р.), гр. Нефедоріва І. І. (вх. № 958 від 

03.03.2021 р.), гр. Орлінського В. Ю. ( вх. № 1156 від 12.03.2021 р.), гр. Сукар О. Т. (вх. № 949 

від 02.03.2021 р.), гр. Марущак Н. С. (вх. № 971 від 03.03.2021 р.), гр. Смакули М. В. ( вх. № 

1151 від 12.03.2021 р.)  гр. Тагана О.М. ( вх. №1086 від 10.03.2021 р.), гр. Салюка І. В. та гр. 

Салюка В. В. ( вх. № 1084 від 10.03.2021 р.), гр. Хомик П.Т. (вх. № 844 від 25.02.2021 р.), гр. 

Обаль В.А. ( вх. № 1112 від 11.03.2021 р.), гр. Тупало О.Є. (вх. № 998 від 14.03.2021 р.),      гр. 

Тебенько Я. В. (вх. № 840 від 25.02.2021 р.), гр. Скрипник М.Р, гр. Скрипника А. Г.  (вх. № 802 

від 24.02.2021 р.), гр. Рудника Н.В.(вх. № 873 від 26.02.2021 р.),  гр. Бернік Л.С ( вх. № 1153 

від 12.03.2021 р.), Костюка В.І. ( вх. № 1128 від 11.03.2021 р.), гр. Гойди Ю.В. (вх. № 915 від 

02.03.2021 р.), гр. Левчука М. Р. ( вх. № 1157 від 12.03.2021 р.), гр. Васюти Д.А. ( вх. №1125 від 

11.03.2021 р.), гр. Процик С.М. ( вх. №1101 від 10.03.2021 р.), гр.Телевяк Г.В. (вх. № 721 від 

22.02.2021 р.), гр. Калини В.П. (вх. № 734 від 23.02.2021 р.), гр. Лисобей Г.В. ( вх. № 1140 від 

11.03.2021 р.), гр. Висоцької О.Т. ( вх. № 1136 від 11.03.2021 р.), гр. Соловйової С.А. ( вх. 

№1134 від 11.03.2021 р.),гр. Матейчук І. В. ( вх. № 1132 від 11.03.2021 р.), гр. Копчі Г.В. ( вх. 

№ 1141 від 11.03.2021 р.), гр. Хомишак  Я. П. ( вх. № 1139 від 11.03.2021 р.), гр. Стахняк Н. В. 

(вх. № 942 від 02.03.2021 р.), гр. Репети Г.В. (вх. № 836 від 24.02.2021 р.), гр. Токар О.Й. ( вх. 

№1017 від 05.03.2021 р.), гр. Длябоги Г.П. ( вх.№ 1016 від 05.03.2021 р.), гр. Коваля Г. Г.(вх. № 

876 від 26.02.2021 р.), гр.  Школа П.Й. (вх.№ 1041 від 09.03.2021 р.), ), гр. Боярчук Л. Й. (вх. № 

962 від 03.03.2021 р.), гр. Іванаха В.В. (вх. №796, № 798 від 24.02.2021 р.),  гр. Барабаша В.С. 

(вх. № 689 від 19.02.2021 р.), гр. Рарак Т. С. (вх. № 692 від 11.02.2021 р.), гр. Лисий О. П. (вх. 

№694 від 19.02.2021 р.), гр. Кобасюк М.М. (вх. № 687 від 16.02.2021 р.), гр. Кибала М.М. (вх. 

№ 684 від 16.02.2021 р.), гр. Каленюк О.Б. (вх. № 698 від 19.02.2021 р.), гр. Петрик Н.Р. (вх. № 

685 від 19.02.2021 р.),  гр. Питляр М.Я. (вх. № 682 від 27.01.2021 р.) Мізьолика П.С. (вх. № 699 

від 19.02.2021 р.), гр. Ситарчука Д. Р. (вх. №1149 від 12.03.2021 р.), гр. Хмельницької М.М. (вх. 

№ 795 від 19.02.2021 р.), гр. Рибчак Н.П. ( вх. №999 від 04.03.2021 р.), гр. р. Качки С. А. ( вх. 

№1329 від 16.03.2021 р.), гр. Крепкої Г. В. ( вх. №1299 від 16.03.2021 р.), гр. Теслюка А.С. (вх. 

№ 1173 від 12.03.2021 р.), гр. Присніцької М. А. ( вх. № 1335 17.03.2021 р.), гр. Драбик Н. Я. ( 

вх. №1349 від 17.03.2021 р.), гр. Пашковського І. В. (вх. №1485 від 22.03.2021 р.), гр. Макух Г. 

Я. (вх. №1504 від 23.03.2021 р.), гр. Гудзик М. А. (вх. №1505 від 23.01.2021 р.), гр.Сівак Х.М. 

(вх. № 680 від 19.02.2021 р.),  гр. Будник Г.Й. (вх. № 683 від 19.02.2021 р.), технічні 

документації із землеустрою 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  (протоколи: № 8 від 18.03.2021 р. № 9 від 23.03.2021р., №10 від 

25.03.2021 р., №11 від 06.04.2021 ), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118,120, 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 0.0053 га.  для будівництва індивідуального гаража  

№24, в межах населеного пункту м. Збараж  гр. Возьному Юрію Богдановичу. 
1.1. Передати у власність гр. Возьному Юрію Богдановичу  земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1292, площею 0.0053 га. для будівництва індивідуального гаража № 

24 по Гайдамацька, із земель житлової, та громадської забудови в межах населеного пункту м. 

Збараж. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0970 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, в межах населеного пункту м. Збараж гр. 

Огньовій Мирославі Романівні. 
2.1.  Передати у власність гр. Огньовій Мирославі Романівні земельну ділянку,  площею 0,0970 

га.  кадастровий номер 6122410100:02:005:1133 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд по вул. Дружби,17 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту м. Збараж. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0055 га.  для будівництва індивідуального гаража № 

94, в межах населеного пункту   м. Збараж   гр. Фриз Марії Іванівні. 

3.1. Передати у власність гр. Фриз Марії Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0802, площею 0.0055 га. для будівництва індивідуального гаража № 94 по 

вул. Грушевського, із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. 

Збараж 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.0040 га. для будівництва  індивідуального гаража  

№75, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража  гр. Дідик Антоніні Степанівні. 
4.1 Передати у власність гр. Дідик Антоніні Степанівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1293, площею 0.0040 га. для будівництва  індивідуального гаража №75 по 

вул. Гайдамацька із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збаража. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0040 га. для будівництва  індивідуального гаража 

№74, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Дідик Ользі Федорівні. 
5.1 Передати у власність гр. Дідик Ользі Федорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1297, площею 0.0040 га. для будівництва індивідуального гаража №74 по 

вул. Гайдамацька із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збаража. 
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, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збаража гр. Нефедоріву Івану Івановичу. 
6.1. Передати у власність гр. Нефедоріву Івану Івановичу земельну ділянку, кадастровий номер 



6122488400:04:001:1012, площею 0.1000 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0089 га. для будівництва  індивідуального гаража 

№13Б, по вул. Коцюбинського, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. 

Орлінському Віталію Юрійовичу. 
7.1 Передати у власність гр. Орлінському Віталію Юрійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0759, площею 0.0089 га. для будівництва індивідуального гаража      

№ 13Б по вул. Коцюбинського із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  м. Збаража. 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1448 га. для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи  гр Сукар 

Ользі Тарасівні. 

8.1. Передати у власність гр. Сукар Ользі Тарасівні земельну ділянку площею 0,1448 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0616 для ведення особистого селянського господарства 

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

Доброводи. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2100 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр. Марущак Наталії Степанівні. 
9.1. Передати у власність гр. Марущак Наталії Степанівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122482400:02:002:1024, площею 0.2100 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова, 24 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

10. 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 і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр. Смакулі Миколі Володимировичу. 
10.1 Передати у власність гр. Смакулі Миколі Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1023, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд вул. О. Смакули,16, із земель житлової та 

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

 11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5122 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, площею 0,2622 га. для 

ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Заруддя гр. Таган Олександру Миколайовичу. 
11.1.  Передати у власність гр. Таган Олександру Миколайовичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,5122 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0678 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. І. Горбатого,21, 

із земель житлової та громадської забудови та площею 0,2622 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0677 для ведення особистого селянського господарства по вул. І.Горбатого, 

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

пункту с. Заруддя. 

12. 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 і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Олишківці гр. Салюку Ігорю Васильовичу, гр. Салюку Василю Васильовичу. 
12.1 Передати у спільну сумісну власність гр. Салюку Ігорю Васильовичу, Салюку Василю 



Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 6122483300:03:001:0191, площею 0.2500 

га. для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Набережна,13 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Олишківці. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.7500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, по вул. Галана, яка знаходиться в межах населеного пункту  с.Чагарі-Збаразькі   

гр. Хомик Параскевії Теодорівні.   

13.1. Передати у власність гр. Хомик Параскевії Теодорівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122486400:04:001:0296, площею 0.7500 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Галана, із земель сільськогосподарського призначення в межах 

населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.5126 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі - Збаразькі гр. Обаль Вірі 

Анатоліївні. 
14.1. Передати у власність гр. Обаль Вірі Анатоліївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122486400:04:001:0297, площею 0.5126 га. для ведення особистого селянського господарства  

із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту        

с. Чагарі-Збаразькі. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0.5064 га. в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею 0.2564 га. для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Прибережна,22 які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Колодне гр. Тупало Ользі Євстахіївні. 

15.1.  Передати у власність гр. Тупало Ользі Євстахіївні земельну ділянку, загальною площею 

0.5064 га. в т. ч. 0.2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0727 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Прибережна,22 із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0.2564 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0726 для ведення особистого селянського господарства, по вул. 

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

населеного пункту с. Колодне. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0.8911 га. в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею 0.6411 га. для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Лесі Українки, із земель 

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

Колодне гр. Тебенько Ярославу Васильовичу. 

16.1.  Передати у власність гр. Тебенько Ярославу Васильовичу земельну ділянку, загальною 

площею 0.8911 га. в т. ч. 0.2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0755 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,25 

із земель житлової та громадської забудови та площею 0.6411 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0753 для ведення особистого селянського господарства по вул. Лесі 

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

населеного пункту с. Колодне. 

17. 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 і споруд по вулиці Сагайдачного,11, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Скрипник Маргариті Ростиславівні, 

Скрипнику Андрію Григоровичу 

17.1 Передати у спільну сумісну власність гр. Скрипник Маргариті Ростиславівні та 

Скрипнику Андрію Григоровичу земельну ділянку, кадастровий номер 



6122484800:02:002:0699, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Сагайдачного,11, із земель житлової та 

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

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1296 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски гр. Рудик Назарію 

Віталійовичу. 
18.1. Передати у власність гр. Рудик Назарію Віталійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483000:03:001:0521, площею 0,1296 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту                

с. Ліски. 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.2582 для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Тарасівка гр. Бернік Любові 

Семенівні. 
19.1. Передпти у власність гр. Бернік Любові Семенівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:04:001:0324, площею 0.2582 га. для ведення особистого селянського господарства  

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

Тарасівка. 

20. 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 і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Колодне гр. Костюку Віталію Івановичу. 
20.1 Передати у власність гр. Костюку Віталію Петровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484800:02:002:0741, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 30  із земель житлової та 

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

21. 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 і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб`янки  гр. Гойді Юрію Васильовичу. 
21.1 Передати у власність гр. Гойді Юрію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122481500:02:001:0408, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,13 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб`янки. 
22. 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 і споруд, по вул. Лесі Українки,17, яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Нижчі Луб`янки гр. Левчуку Михайлу Романовичу. 
22.1 Передати у власність гр. Левчуку Михайлу Романовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122486700:02:002:0589, площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,17 із земель 

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

Луб"янки. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд,  по вул. Івана Франка,148, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Васюті Дмитру Андрійовичу. 
23.1 Передати у власність гр. Васюті Дмитру Андрійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0370, площею 0.1500 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка,148 із земель 

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



Луб`янки. 
24. 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 і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб`янки гр. Процик Світлані Михайлівні. 
24.1 Передати у власність гр. Процик Світлані Михайлівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0409, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зелена,29   із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб`янки. 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6804 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб`янки гр. Телевяк 

Галині Володимирівні. 
25.1. Передати у власність гр. Телевяк Галині Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122486700:02:001:0578, площею 0,6804 га. для ведення особистого селянського 

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

с. Нижчі Луб’янки. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1361 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Лесі Українки,33, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Калині Володимиру Петровичу. 

26.1  Передати у власність гр. Калині Володимиру Петровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0594, площею 0.1361 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Лесі Українки,33 із земель 

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

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2938 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Лисобей Ганні 

Василівні. 
27.1. Передати у власність гр. Лисобей Ганні Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488400:02:001:0589, площею 0,2938 га. для ведення особистого селянського господарства 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Висоцькій Ользі 

Теодорівні. 
28.1. Передати у власність гр. Висоцькій Ользі Теодорівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:01:002:0794, площею 0.1000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1756 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби,52, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Травневе гр. Соловйовій Стефанії Антонівні. 
29.1 Передати у власність гр. Соловйовій Стефанії Антонівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:03:001:0288, площею 0.1756 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби,52, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Травневе. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Вишнева,7, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Матейчук Ірині Віталіївні. 



30.1 Передати у власність гр. Матейчук Ірині Віталіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488400:02:001:0600, площею 0.1500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Вишнева,7 із земель житлової та 

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

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1990 для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Копча Галині 

Володимирівні. 

31.1. Передати у власність гр. Копча Галині Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:03:001:0281, площею 0.1990 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1140 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Хомишак Ярославі 

Петрівні. 
32.1. Передати у власність гр. Хомишак Ярославі Петрівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:01:002:0799, площею 0.1140 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2700 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр 

Стахняк Надії Василівні. 
33.1. Передати у власність гр. Стахняк Надії Василівні земельну ділянку площею 0,2700 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0438 для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту       

с. Максимівка. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1235 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Старозбаразька,20, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Репеті Галині Василівні. 

34.1 Передати у власність гр. Репеті Галині Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:02:001:0711, площею 0.1235 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1484 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя гр. Токар Ользі 

Йосипівні. 

35.1. Передати у власність гр. Токар Ользі Йосипівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483000:03:001:0517, площею 0.1484 га. для ведення особистого селянського господарства  

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

пункту с. Залужжя. 

36. 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 і споруд по вул. Берегова,22, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Чеснівський Раковець гр. Длябозі Ганні Петрівні. 

36.1 Передати у власність гр. Длябозі Ганні Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122481800:04:001:0249, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

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

Берегова,22, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чеснівський Раковець. 



37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1424 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Ковалю Григорію 

Григоровичу. 

37.1. Передати у власність гр. Ковалю Григорію Григоровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484500:02:002:0607, площею 0,1424 га. для ведення особистого селянського 

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

пункту  с. Кобилля. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Адамівка,11, яка 

знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці гр. Школа Петру Йосиповичу. 

38.1.  Передати у власність гр. Школа Петру Йосиповичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0548 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови по вул. 

Адамівка,11, яка знаходиться  в межах населеного пункту с. Красносільці. 

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, господарських будівель і споруд вул. Мельничина, 26, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Мусорівці гр. Боярчук Ларисі Йосипівні. 
39.1. Передати у власність гр. Боярчук Ларисі Йосипівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483900:05:001:0278, площею 0.2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд вул. Мельничина, 26 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Мусорівці. 
40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0.6300 га. в т. ч. 0.1928 га. для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Молодіжна, 

28, площею 0,4372 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Болязуби гр. Іванаху Василю Васильовичу. 

40.1 Передати у власність гр. Іванаху Василю Васильовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0.6300 га. в т. ч.  площею 0.1928 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0601 для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вулиці 

Молодіжна, 28 із земель житлової та громадської забудови,  площею 0,4372 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:001:0600,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Болязуби. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1935 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Барабашу Василю 

Степановичу. 

41.1. Передати у власність гр. Барабашу Василю Степановичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0419, площею 0,1935 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту               

с. Зарубинці. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2613 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Рарак Тетяні 

Степанівні. 

42.1. Передати у власність гр. Рарак Тетяні Степанівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0425, площею 0,2613 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту  с. Зарубинці. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 



ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1815 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Лисому Олегу 

Петровичу. 

43.1. Передати у власність гр. Лисому Олегу Петровичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0469, площею 0.1815 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту  с. Зарубинці. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1544 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Кобасюк Марії 

Миколаївні. 

44.1. Передати у власність гр. Кобасюк Марії Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0446, площею 0.1544 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту               с. Зарубинці. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.2026 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Кибал Михайлу 

Михайловичу. 

45.1. Передати у власність гр. Кибал Михайлу Михайловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0441, площею 0.2026 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту              

с. Зарубинці. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.2260 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Каленюк Оксана 

Богданівна. 

46.1. Передати у власність гр. Каленюк Оксані Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0411, площею 0.2260 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.3000 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Петрик Надії 

Романівні. 

47.1. Передати у власність гр. Петрик Надії Романівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0414, площею 0.3000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту  с. Зарубинці. 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4023 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Питляр Марії 

Ярославівні. 

48.1. Передати у власність гр. Питляр Марії Ярославівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0472 площею 0,4023 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту  с.Зарубинці. 

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4896 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Загребелля,12, 

площею 0,2396 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Мізьолику Петру Степановичу. 
49.1.  Передати у власність гр. Мізьолику Петру Степановичу земельну ділянку, загальною 

площею 0,4896 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0453 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Загребелля,12 із 

земель житлової та громадської забудови та площею 0,2396 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0454 для ведення особистого селянського господарства із земель 



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

с. Зарубинці. 
50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2114 для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Ситарчук Дмитру 

Романовичу. 
50.1. Передпти у власність гр. Ситарчук Дмитру Романовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0444, площею 0.2114 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Зарубинці. 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2312 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Зарубинці гр. Хмельницькій Марії Михайлівні. 

51.1  Передати у власність гр. Хмельницькій Марії Михайлівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0418, площею 0.2312 га. для будівництва  і обслуговування 

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

забудови , яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2764 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Рибчак Наталії 

Петрівні. 

52.1. Передати у власність гр. Рибчак Наталії Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0452, площею 0.2764 га. для ведення особистого селянського господарства  

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

Зарубинці. 

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Новики гр. Качці Стефанії Антонівні. 
53.1. Передати у власність гр. Качці Стефанії Антонівні земельну ділянку, загальною площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0398 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Бічна,11 із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту с. Новики. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Колодне гр. Крепкій Галині Василівні. 

54.1. Передати у власність гр. Крепкій Галині Василівні земельну ділянку, загальною площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0759 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Шкільна,19 із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту с. Колодне. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1178 га. в т. ч. 0,1000 га. для будівництва 

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

Крип’якевича,14/2, площею 0,0178 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Теслюку Андрію Степановичу. 

55.1.Передати у власність гр. Теслюку Андрію Степановичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,1178 га. в т. ч. 0,1000 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0298 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. 

Крип’якевича,14/2, із земель житлової та громадської забудови та площею 0,0178 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:00:0297 для ведення особистого селянського господарства 



із земель сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. Крип’якевича, які знаходяться в 

межах населеного пункту м. Збаража. 

56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0556 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража   гр. Присніцькій Марії 

Василівні.   
56.1. Передати у власність гр. Присніцькій Марії Василівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:004:0964, площею 0.0556 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вулиці Лесі Українки із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в 

межах населеного пункту  м. Збаража. 

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3543 га.  в т. ч. 0.1978 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і спорудпо вул. Збаразька,20, 

площею 0.1565 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Залужжя гр. Драбик Надії Яківні. 

57.1. Передати у власність гр. Драбик Надії Яківні земельні ділянки, загальною площею 0,3543 

га. в т. ч. 0,1978 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0356 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  по вул. Збаразька,20, 

площею 0,1565 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0039 для ведення особистого 

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

населеного пункту с. Залужжя. 

58.  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 і споруд по вул. Б. Хмельницького,10, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с.Грицівці гр. Пашковському Ігорю Володимировичу. 
58.1. Передати у власність гр. Пашковському Ігорю Володимировичу земельну ділянку 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0189 для будівництва і 

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

Хмельницького,10, із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту с. 

Грицівці. 

59.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,1678 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Княжна,33, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Макух Галині Ярославівні, гр. Поліщук Наталії 

Василівні. 
59.1. Передати у спільно сумісну власність гр. Макух Галині Ярославівні, гр. Поліщук Наталії 

Василівні земельну ділянку, площею 0,1678 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0750 

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

Княжна,33, із земель житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту с. 

Чернихівці. 

60.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1830 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Тарасівка гр. Гудзик Марії Андріївні. 
60.1. Передати у власність гр. Гудзик Марії Андріївні земельну ділянку,  площею 0,1830 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0368 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд по вул. Довга,45, із земель житлової та громадської 

забудови, в межах населеного пункту с. Тарасівка. 

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1581 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Сівак Христині 

Мирославівні. 



61.1. Передати у власність гр. Сівак Христині Мирославівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483100:01:001:0560, площею 0,1581 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту               

с. Зарубинці. 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1611 га. для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Бічна,9, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Будник Ганні Йосипівні. 

62.1  Передати у власність гр. Будник Ганні Йосипівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483100:02:001:0436, площею 0.1611 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Бічна,9  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

63. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

64. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог               

ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                       Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


