
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/81                                                                                         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 

 

   Розглянувши заяви  гр. Козака П. С. (вх. № К-607/2.7 від 18.12.2020 р.),  гр. Смалюха 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. Яроша 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. Купини В.В. (вх. № 609 від 18.02.2021 р.), гр. Мних О.С.( вх. №1330 від 

16.03.2021 р.), гр. Василини І. В. (вх. №1138 від 11.03.2021 р.), гр. Соловйової С. А. ( вх. № 

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

1131 від 11.03.2021 р.), гр. Святківської 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. Василини 

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. Свист Г. М. ( вх. № 1378 від 

18.03.2021 р.), гр. Микулішин О.В. ( вх. № 1411 від 18.03.2021 р.), гр. Копчи А. М. ( вх. № 

1412 від 18.03.2021 р.),  гр. Партики С. П. ( вх. № 1415 від 18.03.2021 р.), гр. Квілінської 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.), гр. Онишкевич Л. Г. ( вх.№ 1162 від 12.03.2021 р.),  гр. Поліщук 

Н. В. (вх. №1163 від 12.03.2021 р.), гр. Бабія А. Р. (вх. № Б-220/2.7 від 21.01.2021 р.), гр. Яхів 

Б. С. (вх. № Я-222/2.7 від 21.01.2021 р.), Полоси Н. М. (вх. № П-224/2.7 від 21.01.2021 р.), гр. 

Порохняк В.В. (вх. № П-225/2.7 від 21.01.2021 р.), гр. Бабія В.С. (вх. № Б-226/2.7 від 

21.01.2021 р.), гр. Якубовича Н.Ю. ( вх. № 1408 від 18.03.202 р.), гр. Бабій М. Ю. (вх. № Б-

695/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. Вавричука В. П. (вх. № В-696/2.7 від 30.12.2020 р.), гр. 

Васильків Н. О. (вх. № В-102/2.7 від 13.01.2021 р.), гр. Вавричук Г.Ф. (вх. № В-697/2.7 від 

30.12.2020 р.), гр. Крисько Н. С. (вх. № К-544/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Корнатої С. В. (вх. № 

К-148/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. Цибринського С.М. (вх. № Ц-642/2.7 від 23.12.2020 р.) 

технічні документації щодо встановлення меж земельних ділянок 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 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 в 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), які знаходяться 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 в с.Оприлівці 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), які знаходяться 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 в с.Оприлівці 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), які знаходяться 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 земельні ділянки, 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 в с.Оприлівці із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною 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 0,0792 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0292 із земель 

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

Опрілівці. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок 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 земельні ділянки 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 в с.Оприлівці із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5305 га. в т.ч.  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), які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Опрілівці. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельноих 

ділянок 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 в с.Оприлівці 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 6122487000:03:001:0321 із 

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

пункту с. Опрілівці. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок 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 земельні ділянки 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  

в с.Оприлівці із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства 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,  із земель сільськогосподарського призначення 

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

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок 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 земельні ділянки 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 в с.Оприлівці із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства 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 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться 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 земельні ділянки, 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 в с.Оприлівці 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), які знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок 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 земельні ділянки, 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 в с. Оприлівці 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), які знаходиться 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 в с. Оприлівці  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), які 

знаходиться 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. Федунику Петру 

Михайловичу. 

12.1.  Передати у власність гр. Федунику 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), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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 земельні ділянки 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 в с. Оприлівці  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 земельних 

ділянок 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. 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 в с. Оприлівці  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), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

15.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 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Василині Іванні Володимирівні. 

15.1.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), які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Стриївка. 

16.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 

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Соловйовій Стефанії Антонівні. 

16.1.Передати у власність гр. Соловйовій 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),  які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Травневе. 

17.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 

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

17.1.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), які знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 

18.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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка  гр. 

Матейчук Ірині Віталіївні 

18.1. 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), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

19.  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 

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

19.1. 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), які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

20.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 

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Куб’яку Володимиру Петровичу. 

20.1.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 площею 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 0.1900 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0784 із земель сільськогосподарського призначення 

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

21. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка  гр. 

Стрийвус Олені Миронівні. 

21.1. 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), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

22. 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 

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Василині Михайлу Івановичу. 

22.1. Передати у власність гр. Василині Михайлу Івановичу земельні ділянки, 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), які знаходяться  в межах населеного пункту с. 

Травневе. 

23. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Павлик 

Ориславі Дмитрівні. 

23.1. 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 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

24. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Мельничук Оксані Олександрівні. 

24.1. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. 

Стриївка. 

25. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Сиско 

Мирославу Йосиповичу. 

25.1. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

26. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Голоднюк Марії Володимирівні. 

26.1. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. 

Стриївка. 

27. 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, із земель 

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

Стриївка гр. Свист Ганні Миколаївні. 

27.1. 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), які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

28. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Микулішин Оксані Василівні. 

28.1. 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 знаходяться в межах населеного пункту             

с. Стриївка. 

29.  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. 

29.1. 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),які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Стриївка. 

30. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Партиці 

Софії Павлівні. 

30.1. Передати у власність гр. Партиці Софії Павлівні земельні ділянки, 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 

31. 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 знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка                         

гр. Квілінській Ользі Ігорівні. 

31.1. Передати у власність гр. Квілінській Ользі Ігорівні земельні ділянки, 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 знаходяться в межах населеного пункту              



с. Стриївка. 

32.  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 знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Федаку Володимиру Юрковичу. 

32.1. 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), які 

знаходяться   в межах населеного пункту с. Стриївка. 

33. 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. 

33.1. 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), які знаходяться в межах населеного пункту   с. Стриївка. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6644 га. в т. ч. 0,2078 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та  

загальною площею 0,4566 га для ведення особистого селянського, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Онишкевич Любомирі Григорівні. 

34.1. Передати у власність гр. Онишкевич Любомирі Григорівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,6644 га. в т. ч. земельну ділянку площею 0,2078 га. кадастровий номер 

6122488800:02:002:0287 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Княжна,17,  із земель житлової і громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4566 га в т.ч. площею 0,2306 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0286; площею 0,2260 га. кадастровий номер 

6122488800:02:002:0284, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Чернихівці. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3974 га. для ведення особистого 

селянського, які знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці  гр. Поліщук Наталії 

Василівні. 

35.1. Передати у власність гр. Поліщук Наталії Василівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,3974 га. в т. ч. земельна ділянка площею 0,2302 га. кадастровий номер 

6122488800:01:005:0082, площею 0,1672 га. кадастровий номер 6122488800:01:005:0039 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7604 га. для ведення особистого 



селянського господарства, які знаходяться в межах населених пунктів с. Шили і с. Діброва 

гр. Бабію Андрію Романовичу. 

36.1. Передати у власність гр. Бабію Андрію Романовичу, земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

загальною площею 0,7604 га. в т. ч. площею 0,1747 га. кадастровий номер 

6122489200:02:001:0267,  площею 0,2857 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0266, які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Шили, площею 0,3000 га. кадастровий номер 

6122489200:03:001:0172, яка знаходяться    в межах населеного пункту с. Діброва. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9296 га. в т.ч. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7183 га., які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Шили гр. Яхів Богдану Семеновичу. 

37.1.  Передати у власність гр. Яхів Богдану Семеновичу, земельні ділянки загальною 

площею 0,9296 га. в т. ч. площею 0,2113 га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0185 для 

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

Зарічна, 8 із  земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею площею 0,7183 га. в т.ч. площею 0,1483 га. кадастровий 

номер 6122489200:02:002:0184; площею 0,5700 га. кадастровий номер 

6122489200:02:002:0183 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шили. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7073 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,4573 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр. Полосі Наталії Мирославівні. 

38.1.  Передати у власність гр. Полосі Наталії Мирославівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,7073 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0264 для 

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

Шевченка, 52 із  земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4573 га в т.ч. площею 0,2473 га. кадастровий 

номер 6122489200:02:001:0263, площею 0,2100 га. кадастровий номер 

6122489200:02:001:0262 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Шили. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4921 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр Порохняку 

Віталію Володимировичу. 

39.1. Передати у власність гр. Порохняку Віталію Володимировичу земельні ділянки, 

загальною площею 0,4921 га. в т. ч. площею 0,3189 га. кадастровий номер 

6122489200:02:001:0270; площею 0,1732 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0271 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4039 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр Бабію 

Віталію Степановичу. 

40.1. Передати у власність гр. Бабію Віталію Степановичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,4039 га. в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0269, 

площею 0,2039 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0268 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Шили. 



41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1988 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Діброва гр. Якубовичу Назарію Юрійовичу. 

41.1. Передати у власність гр. Якубовичу Назарію Юрійовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,1988 га. в т. ч. 0,3000 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0175; площею 

0,3000 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0174; площею 0,5988 га. кадастровий номер 

6122489200:03:001:0173 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Діброва. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2,0448 га. для в т.ч. 0,2500 га для  

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та 

загальною площею 1,7948 га для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Бабій Марії Юріївні. 

42.1. Передати у власність гр. Бабій Марії Юріївні земельні ділянки  загальною площею 

2,0448 га. в т. ч. площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:02:001:0238 для 

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

Травнева, 28 із земель житлової та громадської забудови  та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,7948 га в т.ч.  площею 0,2248 га. кадастровий 

номер 6122489600:02:001:0237 по вул. Травнева, площею 0,1250 га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0317,  площею 0,6479 га. кадастровий номер 6122489600:02:001:0236, 

площею 0,7971 га. кадастровий номер 6122489600:02:001:0235 із земель 

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

Шимківці. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4496 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

1,1996 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шимківці гр. Вавричуку Володимиру Пилиповичу. 

43.1. Передати у власність гр. Вавричуку Володимиру Пилиповичу земельні ділянки, 

загальною площею 1,4496 га. в т. ч. земельну ділянку площею  0,2500 га. кадастровий номер 

6122489600:02:004:0472 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд  по вул. Гайова, 11 із земель житлової, громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1996 га в т.ч.  площею 0,3237 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:004:0471 по вул.Гайова,  площею 0,4018 га. кадастровий 

номер 6122489600:02:004:0470 та; площею 0,4741 га. кадастровий номер 

6122489600:02:004:0005 із земель сільськогосподарського призначення (рілля),які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4186 га. для ведення особистого 

селянського господарства  в межах населеного пункту с.Шимківці гр. Васильків Наталії 

Орестівні. 

44.1. Передати у власність гр. Васильків Наталії Орестівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4186 га. в т.ч. земельну ділянку 

площею 0,1736 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0312 по  вул. Івана Франка; 

площею 0,2450 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0313  із земель 

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

Шимківці. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7165 га. для ведення особистого 

селянського, які знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Вавричук Галині 



Феодосіївні. 

45.1. Передати у власність гр. Вавричук Галині Феодосіївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7165 га. в т.ч.  площею 0,5734 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:004:0473, площею 0,1431 га. кадастровий номер 

6122489600:02:004:0466 із земель сільськогосподарського призначення (рілля),  які 

знаходятьсяв межах населеного пункту с. Шимківці. 

46. 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 вул. Миру,27 яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Шимківці гр. Крисько Наталії Степанівні. 

46.1. Передати у власність гр. Крисько Наталії Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0223 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вуд. Миру, 27  із земель житлової і громадської 

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

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6585 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Крисько Наталії Степанівні. 

47.1. Передати у власність гр. Крисько Наталії Степанівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,6585 га. в т. ч.   площею 0,0830 

га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0218 по вул. Миру; площею 0,3515 га. кадастровий 

номер 6122489600:04:001:0220; площею 0,2240 га. кадастровий номер 

6122489600:04:001:0219  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,6213 га. для ведення особистого 

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

Корнатій Світлані Володимирівні. 

48.1. Передати у власність гр. Корнатій Світлані Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 1,6213 га. в т. ч.  площею  0,6000 

га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0217; площею 0,5000 га. кадастровий номер 

6122489600:04:001:0216, площею 0,5213 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0320 із 

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

пункту с. Шимківці. 

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0000 га. для ведення особистого 

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

Цибринському Сергію Микитовичу. 

49.1. Передати у власність гр. Цибринському Сергію Микитовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0000 га. в т. ч.   площею 

0,2374 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0430  по вул. Шевченка; площею 0,4604 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0432; площею 0,3022 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0431 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Решнівка. 

50. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

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

Земельного кодексу України. 

52. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести 

зміни у земельно – облікові документи. 

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

Збаразький міський голова                                       Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


