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   СЬОМА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

 

№ VIIІ/7/88                                                                                      від 09 квітня 2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 
 

Розглянувши заяви гр. Кардаша Г.І. ( вх. № 1307 від 16.03.2021 р.), гр. Лисогір Т. Й. (№ 972 від 

03.03.2021 р.), гр. Гераса М. З. (вх. № 1488 від. 22.03.2021 р.), гр. Гераса Я. С. (вх. №1487 від 

22.03.2021 р.), гр. Грицак Є. М. (вх. № 1443 від 19.03.2021 р.), гр. Легенького В.С. ( вх.№ 1327 

від 16.03.2021 р.), гр. Трач М. В. (№ 945 від 02.03.2021 р.), гр. Горбоніс Г.В. ( вх. № 989 від 

04.03.2021 р.), гр. Липки Н. Г. ( вх. №1114 від 11.03.20212 р.), гр. Голдай О. Г. (вх. № 943 від 

02.03.2021 р.), гр. Грабас Г. М. ( вх. № 1325 від 16.03.2021 р.), гр. Демуша Р. І. (вх. № 806 від 

24.02.2021 р.), гр. Вархомія М. А. (вх. № 878 від 01.03.2021 р.), гр. Колодій М. М. (вх. № 432 

від 11.02.2021 р.), гр. Пєтишикової М. В. (№ 941 від 02.03.2021 р.), гр. Горбоноса В. Т. ( вх. 

№990 від 04.03.2021 р.), гр. Левика В. С. (вх. № 882 від 01.03.2021 р.), гр. Войціховського Б. Є. 

(вх. № 868 від 26.02.2021 р.), гр. Легенької М. Є. (вх. №1326 від 16.03.2021 р.), гр. Панасюк Г. 

Т. (вх. № 1462 від 19.03.2021 р.), гр. Павлусик М. В. (вх. № П-720/2.7 від 22.03.2021 р.), гр. 

Каспрій А. С. (вх. № К-96/2.7 від 18.02.2021 р.), гр. Рабко О. Й. (вх. 1258 від 15.03.2021р.), гр. 

Могильської Л. М. (вх. № 433 від 11.02.2021 р.), гр. Присницької Є. А. (вх. № П-702/2.7 від 

31.12.2021 р.),  гр. Лагіш В. З. та гр. Ражик Г. З. (вх. № 1295 від 16.03.2021 р.) гр. Хованець Н. 

Б.(вх. № Х-296/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Гарбуз А.В. ( вх. № Г-690/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. 

Макодрай Н.В., (вх. №1578 від 24.03.2021 р.), гр. Путятинського П.М. (вх. №1586 від 

25.03.2021 р.), гр.Соловей С. В. ( вх№ 1370 від .17.03.2021 р.), гр. Мусій Я.Т. ( вх.1637 від 

26.03.2021 р.),гр. Васьків Т.М. ( вх.912 від 02.03.2021 р.), гр. Вербіцького Б.З. (вх. 727 від 

23.02.2021 р.), гр. Процик С.М. (вх № 557 від 16.02.2021 р.), гр. Шуст І.Я. (вх. 1516 від 

23.03.2021 р.), гр. Яремчук В.Т. (вх 1756 від 01.04.2021 р.), гр. Гв'язда О.І. (вх. №1736 від 

31.03.2021 р.), гр. Гук Я.Г. (вх. №1737 від 31.03.2021 р.), гр. Гойди Ю.В.  (вх. № 239 від 

03.02.2021 р.), гр. Стечишин Н.С. ( вх. № 913 від 02.03.2021 р.),  гр. Новіцької Є.С. ( вх. № 269 

вх.04.02.2021 р.), гр. Заєць П.С. (вх. 1087 вх.10.03.2021р., гр. Демчук Н.В. ( вх № Д-352/2.7 від 

29.01.2021 р. ), гр. Длябоги Г.П. (вх.  № 708 від 20.02.2021 р.) гр. Могильський В. Т. ( вх. № 434 

від 11.02.2021 р. ), гр. Фесини М.К. (вх. № 997 від 04.03.2021 р.). гр. Барановської М.В ( вх № 

Б-517/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Кодлюк М.Д. ( вх. № 1323 від 16.03.2021 р.), гр. Мних М.А. ( 

вх. № 960 від 25.02.2021 р.),гр. Собецька Л.І. ( вх № 1694 від 29.03.2021 р.), гр. Рожук Є.В. ( 

вх. № 1644 від 2603.2021 р.), гр. Цвях М.П. ( вх № 1618 від 25.03.2021 р.), гр. Івахів Г.М. ( вх 

№ 1617 від25.03.2021 р.),гр. Боярчук Л. Й. ( вх № Б-432/2.7 від 0302.2021 р. ), Боярчук Р.С. ( 

вх. № 231 від 03.02.2021 р.), Іванішак З.З. (вх. № 1584 від 25.03.2021 р.), гр. Школа П.Й. ( вх. 



375 від 10.02.2021 р.), гр. Рудяк Г.В. (вх. № Р-490/2.7 від 08.02.2021 р.), гр. Янкова Є.В. ( вх. № 

706 від 22.02.2021 р.), гр. Онищук І.А. ( вх. № 890 від 26.02.2021 р.), гр. Мовчан Є.Ф. ( вх № 

1766 від 02.04.2021 р.), Олійник М.М. (вх. № 944 від 02.03.2021 р.),гр. Галагус Л.Н. (вх. 596 

від 17.02.2021 р.), гр. Гупало В.І. ( вх. 1090 від 10.03.2021 р.),  гр. Трепенок І.І. ( вх. 453 від 

14.02.2021 р.),гр. Демчук Ю.І. ( вх. 1320 від 16.03.2021 р.), гр. Іванчук В.І. (вх. 1091 від 

10.03.2021 р.), гр. Барицька Т.П. ( вх. № 1762 від 02.04.2021 р.), гр. Ганжа С.Ф. (вх. 1590 від 

25.03.2021 р.),гр. Літвін І.І. (вх.1003 від 04.03.2021 р.), гр. Крепка Г.В. ( вх. К-1999/2.7 від 

20.01.2021 р.), гр. Горинь Ю.І. ( вх. 536 від 15.02.2021 р.), гр.Репета І.В. ( вх. № 1726 від 

31.03.2021 р.), Кальба Н.Ю. ( вх № 283 від 04.02.2021 р.), гр.  Маричканець О.Д. ( вх. 877 від 

01.03.2021 р.), гр. Герас З.З. ( вх. 720 від 22.02.2021 р.), про дозвіл на складання технічної 

документації щодо відновлення меж земельної 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, 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. Дати дозвіл гр. Кардашу Григорію Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,8295 га. в т. ч. площею 0,2000 га.,  

площею 0,2109 га., площею 0,4186 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Нижчі Луб'янки. 
2. Дати дозвіл гр. Лисогір Тарасу Йосифовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 114 із земель 

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

3. Дати дозвіл гр. Герас Марії Зеновіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3925 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Залужжя. 

4. Дати дозвіл гр. Герас Ярославі Степанівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною  загально площею 0.7114 га. в т. ч. площею 0.3913 га., 

площею 0.3201 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Залужжя. 
5. Дати дозвіл гр. Грицак Євгенії Мефодіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,0062 га. для обслуговування індивідуального 

гаража № 91 по вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збаража   

6. Дати дозвіл гр. Легенькому Володимиру Станіславовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,5894 га. в т. ч. 

площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель та споруд по вул. Бічна,15 із земель житлової та громадської забудови та орієнтовною 

загальною площею 0,3394 га. в т. ч  площею 0,0682 га. по вул. Бічна, площею 0,1665 га., 

площею 0,1047 га. для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Новики . 
7. Дати дозвіл гр. Трач Марії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,8040 га. а т. ч. площею 0,2436 га., 

площею 0,5604 га.  для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Шимківці. 

8.  Дати дозвіл гр. Горбоніс Галині Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,5694 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Івашківці . 
9. Дати дозвіл гр. Липці Наталії Григорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 05470, га. в т. ч. площею 0,1285 га., 

площею 0,4185 га. для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Вищі Луб"янки . 
10. Дати дозвіл гр. Голдай Ользі Григорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,8126 га. в т. ч  площею 0,1734 га., 

площею 0,6392 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Красносільці. 
11. Дати дозвіл гр. Грабас Ганні Мар'янівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,4878 га. в тому числі: 
0,1933 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Кутиші,21 із земель житлової та громадської забудови, та орієнтовною 
загальною площею 0,2945 га в. т. ч. площею 0,1945 га., площею 0,1000 га.  із земель 
сільськогосподарського призначення (рілля),для ведення особистого селянського 
господарства   які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 
12. Дати дозвіл гр. Демушу Роману Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною  площею 0,5743 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чагарі - Збаразькі. 
13. Дати дозвіл гр. Вархомій Мирославу Андрійовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,0100 га. для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. М. Грушевського, гараж 1-б із земель житлової та громадської 

забудови,  яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж на території Збаразької міської 

територіальної ради. 

14. Дати дозвіл гр. Колодій Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  загальною площею 0,4561 га.  площею 0,2021 га., 

площею 0,2540 га. для ведення особистого селянського господарства  із земель 



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

Доброводи на території Збаразької міської територіальної ради. 
15. Дати дозвіл гр. Пєтишиковій Марії Віталіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2012 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Красносільці. 

16. Дати дозвіл гр. Горбоніс Василю Тадейовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,2559 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Івашківці . 

17. Дати дозвіл гр. Левику Віталію Сергійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2500 га. в. т. ч. площею 0,1215 га., 

площею 0,1897 га. площею 0,4668 га. площею 0,4720 га.для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці на території Збаразької міської територіальної ради. 
18. Дати дозвіл гр. Войціховському Бориславу Євгеновичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,4436 га. для ведення 

особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка на території Збаразької міської 

територіальної ради. 
19. Дати дозвіл гр. Легенькій Марії Євгенівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3937 га., площею 0,3051 га., для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,0886 га., для ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 
20. Дати дозвіл гр. Панасюк Галині Трохимівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,9898 га., в. т. ч.  площею 0,1250 га.,, площею 0,1475 га.,  площею 0,3310 

га., площею 0,1863 га.,  площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Шимківці. 

21. Дати дозвіл гр. Павлусик Марії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2043 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова, 15 із земель житлової і 

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

22.  Дати дозвіл гр. Каспрій Андрію Степановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1063 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Полуботка із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 

23. Дати дозвіл гр. Рабко Оксані Йосипівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0613 га. для ведення індивідуального 

садівництва по вул. Верхня, 6 садівницьке товариство  “Сосновий бір” із земель 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці. 



24. Дати дозвіл гр. Могильській Ларисі Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1350 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи. 

25. Дати дозвіл гр. Присницькій Євгенії Анатоліївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 0,0854 га. в т. ч. площею 0,0556 га., 

площею 0,0298 га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Л. Українки із 

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

пункту м. Збаража. 
26. Дати дозвіл гр. Хованець Н. Б. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною площею 0,1252 га. для ведення особистого селянського господарства 

по вул. В. Стуса  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збаража. 
27. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) власникам земельної частки 

(паю) гр. Лагішу Володимиру Зіновійовичу та гр. Ражик Галині Зіновіївні, орієнтовною 

площею 2,8780 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Іванчани. 

28. Дати дозвіл гр.  Гарбуз Андрію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

загальною  площею 0,3356 га., в т.ч.  площею 0,2089 га., площею 0,1267 га   із земель 

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

Чумалі. 

29. Дати дозвіл гр. Макодрай Наталії Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0033 га., для будівництва індивідуального 

гаража № 62 по вулиці Гайдамацька, із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж   

30. Дати дозвіл гр. Путятинському Петру Миколайовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,2000 га., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Грушевського,8 

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

Ліски. 

31. Дати дозвіл гр. Соловей Світлані Степанівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства загальною 

орієнтовною площею 1,1007 га., в т. ч. земельні ділянки площею 0,0355 га та площею 1,0652 

га   із земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Ліски. 

32. Дати дозвіл гр. Мусію Ярославу Теодоровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною   

площею 0,4195 га.,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Ліски. 
33 Дати дозвіл гр. Васьків Теклі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,8000 га., в т.ч.  площею 0,4500 га., площею 0,3500 га   із земель 

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

Вищі Луб'янки. 

34. Дати дозвіл гр.  Вербіцькому Богдану Зіновійовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність , орієнтовною загальною площею 1,3514 га., в т. ч.  

площею 0,6984 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

.Вищі Луб'янки, площею 0,6530 га, які знаходяться  в межах населеного пункту с. Новий 

Рогівець . 

35. Дати дозвіл гр.  Процик Світлані Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,6900 га., в т. ч.  площею 0,2394 га., 

площею 0,2129 га., площею 0,2377 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

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

пункту с.Вищі Луб'янки. 

36.Дати дозвіл гр.  Шусту Івану Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,2692 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Нижчі Луб'янки. 

37.Дати дозвіл гр. Яремчук Вірі Тарасівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6755 га., а в т.ч.  площею 0,3257 га., 

площею 0,3498 га для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Нижчі Луб'янки. 

38. Дати дозвіл гр. Гв`язді Оксані Іринеївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,8449 га., в т. ч.  площею 0,7590 га., площею 0,0859 га із земель 

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

Нижчі Луб'янки. 

39.Дати дозвіл гр.  Гук Ярославі Григорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною  загальною площею 1,1396 га., в т. ч.  площею  0,7932 

га., площею 0,0961 га., площею 0,2503 га для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Нижчі Луб'янки. 

40. Дати дозвіл гр. Гойді Юрію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 1,0149 га., в т.ч.  площею 0,2540 га. по вул. Шевченка, с. Вищі Луб'янки 

площею 0,5205 га,   площею 0,2404 га. с. Новий Рогівець із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту 

41. Дати дозвіл гр. Стечишин Наталії Степанівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7180 га., в т. ч. площею 0,3632 га., площею 0,2844 га.,   площею 0,0704 

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

пункту с. Вищі Луб'янки. 



42. Дати дозвіл гр.  Новіцькій Євгенії Степанівні  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5867 га., в т. ч. земельні ділянки 

площею 0,0785 га, площею 0,3117 га  та площею 0,1965 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Гніздичне. 

43. Дати дозвіл гр. Заєць Петру Степановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9186 га в т.ч.  площею  0,2500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Горбатого, 11 с. Заруддя із земель житлової та громадської забудови,  та орієнтовною 

загальною площею 0,6686га., для ведення особистого селянського господарства в т. ч. площею 

0,2700 га., площею 0,2008 га.,площею 0,1978 га. із земель сільськогосподарського призначення 

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

44. Дати дозвіл гр. Демчук Надії Василівни на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7800 га., в т.ч.  площею 0,6166 га. площею 0,1634 га. із земель 

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

Олишківці. 

45. Дати дозвіл гр. Длябозі Ганні Петрівні  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,1553 га., в т.ч.  площею 0,0414 га., 

площею 0,1139 га для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Чеснівський Раковець. 

46. Дати дозвіл гр. Могильсьому Василю Теодоровичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,3555 га.,  в т.ч.  площею 0,2645 га та площею 0,0910 га. із 

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

пункту с. Добриводи. 

47. Дати дозвіл гр.  Фесині Миколі Костянтиновичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,4934 га., в т.ч. площею 0,1812 га., площею 0,1461 га.,  площею 0,1661 га   

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

пункту с. Новики. 

48. Дати дозвіл гр.  Барановській Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2900 га., в т.ч.  площею 0,1500 га 

та площею 0,1400 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Добриводи. 

49. Дати дозвіл гр.  Кодлюку Миколі Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2757 га., в т.ч.  площею 0,1049 га., 

площею 0,0927 га., площею 0,0781 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Оприлівці. 

50. Дати дозвіл гр.  Мниху Миколі Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність орієнтовною площею 0,1470 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добриводи. 

51. Дати дозвіл гр.  Собецькій Людмилі Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3814 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Іванчани. 

52. Дати дозвіл гр.  Рожук Євгенії Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7054 га., в т.ч. площею 0,1000 га., 

площею 0,1500 га., площею 0,1223 га., площею 0,1549 га.  площею 0,1782 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які  знаходя+ться в межах населеного пункту с. Кобилля. 

53. Дати дозвіл гр. Цвях Марії Петрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі 

у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною загальною площею 

0,8688 га., в т.ч.  площею 0,1620 га., площею 0,1000 га. площею 0,1200 га., площею 0,1500 га., 

площею 0,1000 га., площею 0,2368 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходиться в межах населеного пункту с. Кобилля.   

54. Дати дозвіл гр. Івахів Галині Мойсеївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 1,3679 га в т.ч. площею 0,5001 га., 

площею 0,2478 га., площею 0,3787 га.,  площею 0,2413 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кобилля.   

55. Дати дозвіл гр.  Боярчук Ларисі Йосипівні  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,6000 га., в т.ч.  площею 0,3033 га. 

площею 0,2967 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Мусорівці. 

56. Дати дозвіл гр.  Боярчуку Роману Степановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 1,1987 га., в т.ч.  площею 0,3919 га., 

площею 0,8068 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Мусорівці 

57. Дати дозвіл гр. Іванішак Зіновії Зіновіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,4669 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Красносільці.   

58. Дати дозвіл гр.   Школі Петро Йосафатовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,7715 га  в т.ч.   площею 0,2410 га., 

площею 0,2446 га., площею 0,2859 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Красносільці. 

59. Дати дозвіл гр. Рудяк Галині Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0645 га., в т.ч. площею 0,1185 га., 



площею 0,1400 га., площею 0,1760 га.,  площею 0,6300 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Красносільці 
60. 1. Дати дозвіл гр. Янковій Євгенії Володимирівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,7376 га., в т.ч.  площею 

0,3891 га., площею 0,3485 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Шимківці. 

61. Дати дозвіл гр. Онищуку Ігорю Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5460 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

62. Дати дозвіл гр. Мовчан Євгенії Федорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,3015 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

63. Дати дозвіл гр.  Олійник Марії Матвіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,6239 га., в т.ч.  площею 0,2124 га., 

площею 0,0693 га., площею 0,3422 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Шимківці 

64. Дати дозвіл гр. Галагус Людмилі Несторівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,7128 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чагарі Збаразькі. 

65. Дати дозвіл гр. Гупало Вірі Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі 

у власність, орієнтовною загальною площею 0,5189 га., в т. ч.  площею 0,2222 га., площею 

0,0276 га. по вул. Лесі Українки, площею 0,1180 га., с. Синягівка площею 0,1511 га. с. Синява. 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

66. Дати дозвіл гр. Трепенок Ірині Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,5962 га., в т.ч. площею 0,2139 га., 

площею 0,1311 га., по вул. Лесі Українки с. Синягівка, площею 0,1507 га та площею 0,1005 га 

с. Синява для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

67. Дати дозвіл гр. Демчуку Юрію Ігоровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1462 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Синягівка. 

68.Дати дозвіл гр. Барицькій Тетяні Петрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Синява. 



69. Дати дозвіл гр. Іванчуку Володимиру Ігоровичу  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,9893 га., в т.ч. площею 0,0306 га., площею 0,2311 га., площею 0,3580 га., 

площею 0,3696 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Синягівка. 

70. Дати дозвіл гр. Ганжі Степану Федоровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,2500 га., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шкільна № 33 із земель житлової 

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

71. Дати дозвіл гр. Літвіну Ігорю Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною площею 0,1603 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Колодне. 

72. Дати дозвіл гр. Крепкій Галині Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 1,7214 га., в т.ч. площею 0,5342 га., 

площею 0,2994 га.,  площею 0,6730 га., площею 0,2148 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Колодне. 

73. Дати дозвіл гр. Горинь Ігорю Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 1,2778 га., в т.ч. площею 0,5904 га. площею 0,6874 га. із земель 

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

Болязуби. 

74. Дати дозвіл гр. Репеті Ірині Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною   площею 0,2800 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Старий Збараж.   

75. Дати дозвіл гр. Кальбі Надії Юрівни на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,3258 га.  в т.ч. площею 0,0505 га.. площею 0,2753 га. із земель 

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

Старий Збараж. 

76. Дати дозвіл гр.  Маричканець Оксані Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1500 га для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Старий Збараж. 

77. Дати дозвіл гр.  Герасу Зеновію Зеновійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, орієнтовною загальною площею 0,3110 га., в т.ч. земельні ділянки 

площею 0,1603 га. площею 0,1507 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Старий Збараж. 

78. Рекомендувати громадянам: 

79. Звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і технологічним 



забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів – 

землевпорядників або до фізичної особи – підприємця, що володіє необхідними технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості).    

80 Розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру подати до Збаразької міської ради для розгляду та 

затвердження  у встановленому законом порядку. 

81. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

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

  

  

Збаразький міський голова    Р. С. Полікровський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


