
   
 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII / 8 /                                                                                                          від  2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 

 Розглянувши заяви гр. Гой Н.Є. (вх. №1975 від 15.04.2021 р.), гр. Ленько Т. П. (вх. №1973 від 

15.04.2021 р.), гр. Ющишина Р.П. (вх. №1991 від 16.04.2021 р.), гр. Павлюк О. О. (вх. №1877 

від 09.04.2021 р.), гр. Левик С.В. (вх. №1870 від 09.04.2021 р.), гр. Доберчак І.Є. (вх. №1847 

від 08.04.2021 р.), гр. Смереки Р.Я. (вх. №1843 від 07.04.2021 р.), гр Зарічного Н.Д. (вх. №1845 

від 07.04.2021 р.), гр Білана Т.Б. (вх. №1844 від 07.04.2021 р.), гр. Осолінської Н.В. ( вх.№1816 

від 07.04.2021 р.), гр. Маримухи Р.П.(вх. № 1832 від 07.04.2021 р.), гр. Дударенко О.Т. (вх. 

№1921 від 13.04.2021 р.), гр. Дударенко С.Ю. (вх. №1920 від 13.04.2021 р.),гр. Жилки Н. Д. 

(вх. №1909 від 13.04.2021 р.), Захаріна І. П. (вх. №1703 від 30.03.2021 р.) , гр. Гаврилюк М.П. 

(вх. №1937 від 14.04.2021 р.), гр. Сарабун С.Л. (вх. №1938 від 14.04.2021 р.), гр. Радченка Р.І. 

(вх. № Р-18/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Папури С.Є. (вх. №1951 від 14.04.2021 р.), гр. Пенцак 

Л.О. (вх. №1948 від 14.04.2021 р.), гр. Грещук Г.Т. (вх. №1946 від 14.04.2021 р.), гр. Іваненьо 

В.А. (вх. №1956 від 14.04.2021 р.), гр. Олещук Н.Є. ( вх. №1963 від 14.04.2021 р.), гр. 

Табачишин О.І. (вх. №1954 від 14.04.2021 р.), Ступак Л.М. (вх. №1952 від 14.04.2021 р.), гр. 

Деркач О.М. (вх. №1955 від 14.04.2021 р.), гр. Тхір І.В. (вх. №2064 від 21.04.202 р.), гр. 

Похилка Т.В. (вх. 2047 від 20.04.2021 р.), гр. Арендарчик О.А. (вх. №2038 від 20.04.2021 р.), 

гр. Зінкевича Р.З. ( вх. №2010 від 19.04.2021 р.), гр. Солодка К.Т.  (вх. №2114 від 22.04.2021 

р.), гр. Кравчукм О.О. (вх. №2111 від 22.04.2021 р.), гр. Вознюк О.О. (вх. №2110 від 22.04.2021 

р.), гр. Синиця Д.В. (вх. №2117 від 22.04.2021 р.), гр. Бодасюк П.Б. (вх. №2135 від 23.04.2021 

р.), гр. Грабовський В.В. (вх. №2144 від 23.04.2021 р.), гр. Грабовський В.В. (вх. №2143 від 

23.04.2021 р.), гр. Любасюк П.В. (вх. №2145 від 23.04,2021 р.), гр. Васильєв П.І. (вх. №2149  

від 23.04.2021 р.), гр. Васильєв Л.І. (вх. №2150 від 23.04.2021 р.), гр. Лучишин В.О. (вх. №2159 

від 26.04.2021 р.), гр. Мазій В.О. (вх. №2177 від 27.04.2021 р.), гр. Богатюк В.Д. (вх. №2193 

від 27.04.2021 р.), гр. Демкович Н.М. (вх. №2196 від 27.04.2021 р.), гр. Бучак Я.І. (вх. №2194 

від 27.04.2021 р.), гр. Демкович Х.М. (вх. №2195 від 27.04.2021 р.), гр. Ясіновський В.Р. (вх. 

№2197 від 27.04.2021 р.), гр. Кузь П.М. (вх. №2198 від 27.04.2021 р.), гр. Бочарова І.В. (вх. 

№2199 від 27.04.2021 р.), гр. Дзюбик В.Я. (вх. №2203 від 27.04.2021 р.), гр. Нех О.Л. (вх. 

№2199 від 27.04.2021 р.), гр. Миган С.В. (вх. №2206 від 28.04.2021 р.), гр. Миган Б.В. (вх. № 

2205 від 28.04.2021 р.), гр. Мартиняк А.Б. (вх. №2209 від 28.04.2021 р.), гр. Цвях Н.В. (вх.  № 

від 28.04.2021 р.), гр. Гуски О. М. (вх. № 2066 від 21.04.2021 р.), гр. Ковальському В.С. (вх.№ 

2245 від 05.05.2021 р.), гр. Павленчак Н.В ( вх.№ 2241 від 05.05.2021 р.), гр.Агреста А.І. ( вх.№ 



2236 від 05.05.2021 р.), гр. Зух Н.М. ( вх. № 2229 від 30.04.2021 р), гр. Левика А.В. ( вх.№ 2228 

від 30.04.2021 р.), гр. Кривогубець Н.П. ( вх.№ 2278 від 06.05.2021 р.), Стрийвуса А.М. ( вх.№ 

2315 від 07.05.2021 р.), гр. Чорній І.М. (вх. № 2316 від 07.05.2021 р.), гр. Івахіва Р.Б. (вх.№ 

2363 від 12.05.2021 р.), гр. Лисогір Я.І. ( вх.№ 2441 від 14.05.2021 р.), Гарматій Л.П. ( вх.№ 

2474 від 17.05.2021 р.), гр. Ворощук Т. М. (вх. № 2560 від 20.05.2021 р.), гр. Дзюбановської О. 

Б. (вх. № 2517 від 19.05.2021р.), гр. Дир В. Я. (вх. № 2539 від 19.05.2021 р.), гр. Хрипливого 

О. М. (вх. № 2591 від 21.05.2021 р.), гр. Зелінського Т.І. (вх.№ 2627 від 24.05.2021 р.), гр. 

Тленюку Б.В. (вх.№ 2626 від 24.05.2021 р.), гр. Базиляка А.А. (вх. № 2628 від 24.04.2021 р.), 

гр. Казмірчук С.П. ( вх.№ 2622 від 24.05.2021 р.), гр. Боб’як (вх. № 2643 від 24.05.2021р.), гр. 

Троценко О. М. (вх. №2548 від 20.05.2021р.), гр. Крись А. В. (вх. № 2726 від 27.05.2021 р.), 

гр. Іщук В. Є. (вх. № 2710 від 26.05.2021 р.), гр. Гульовського В. О. (вх. № 2709 від 26.05.2021 

р.), гр. Баранко Б. М. (вх. № 2708 від 26.05.2021 р.), гр. Дробоцької М. Й. (вх. № 2696 від 

26.05.2021 р.), гр. Лойко Р. М. (вх. № 2680 від 25.05.2021 р.), гр. Газдевич В. М. (вх. № Г-22/2.7 

від 05.01.2021 р.), гр. Хомишак О. І. (вх. № 465 від 12.02.2021 р.), гр. Бичак М. І. (вх. № Б-

122/2.7 від 15.01.2021 р. ), гр. Казьмірчук С. П. (вх. № 2622 від 24.05.2021 р.), гр. Лисогір Я. І. 

(вх. № 2441 від 14.05.2021р.) гр. Троценко О. М. (вх. №2548 від 20.05.2021р.), гр. Кінах К.Д. 

(вх. 3132 від 16.06.2021 р.), гр. Іщук Є.В. (вх.№ 2745 від 27.05.2021 р.), гр. Квілінського Ю.В. 

(вх.№ 2732 від 28.05.2021 р.). гр. Ольшанської Є.М. ( вх.№ 2733 від 28.05.2021 р.), гр. 

Беднарчука І.В. (вх.№ 2734 від 28.05.2021 р.), гр. Паламар В.І. (вх.№ 2753 від 31.05.2021 р.), 

гр. Бачинської Г.Б. (вх.№ 2754 від 31.05.2021 р.), Гонти В.Т. (вх.№ 2758 від 31.05.2021р.), від 

гр. Плотнікова Ю.В. (вх.№ 2757 від 31.05.2021 р.), гр. Дацюк М.В. (вх.№ 2756 від 31.05.2021 

р.), гр. Цегольника І.А. (вх.№ 2903 від 04.06.2021 р.), гр. Гарматюк М.С. (гр. № 2941 від 

08.06.2021р.), гр. Гурник Г.В. (вх.№ 2918 від 04.06.2021 р.), гр. Дячун Н.З. (вх.№ 2940 від 

08.06.2021 р.), гр. Біляшевич Р.А. ( вх.№ 2914 від 07.06.2021 р.), гр. Фаб`янчук М.І. (вх. № 

2958 від 08.06.2021), гр. Нагай М. Б. (вх. № 2957 від 08.06.2021 р.), гр. Гаврилюк Т. Р. (вх. № 

2983 від 9.06.2021 р.), гр. Кінах К.Д. (вх.№ 3132 від від 16.06.2021 р.), гр. Іщук Є. В. (вх. 2745 

від 27.05.2021р.), Партики Г.М. (вх. № 504 від 12.02.2021 р.), гр. Дохтора М.В. (вх.502 від 

12.02.2021 р.), гр. Ріпка О. М. (вх. №505 від 12.02.2021 р.), гр.  Пташинського О.П. (вх. №503 

від 12.02.2021 р.), гр. Романовської Т.М. (вх. №500 від 12.02.2021 р.), гр. Поповича Р.Р. (вх. 

№474 від 12.02.2021 р.), гр. Кіндрятів М.І. (вх. № 471 від 12.02.2021 р.), гр. Табаки А.Р. (вх. 

№ 473 від 12.02.2021 р.), гр. Когута П.Є. (вх. №463 від 12.02.2021 р.), гр. Пугача В.А. (вх. № 

477 від 12.02.2021 р.), гр. Мокрої О.В. ( вх.№ 466 від 12.02.2021 р.),гр. Шевчука І.Й. (вх. У 486 

від 12.02.2021 р.), гр. Павлишина І.В. (вх. № 485 від 12.02.2021 р.), гр. Гулика  І.М. (вх. №484 

від 12.02.2021 р.), гр. Мелих М.І. (вх. №476 від 12.02.2021 р.), гр. Зайця В.В. (вх. №475 від 

12.02.2021 р.), гр. Хруща І.В. (вх. №470 від 12.02.2021 р.), гр. Пастушук Н.Є. (вх. №469 від 

12.02.2021 р.), гр. Яремича П.М. (вх. № 468 від 12.02.2021 р.), гр. Святківської Н.П. (вх. №467 

від 12.02.2021 р.), гр. Кузьмихи М.П. (вх. №478 від 12.02.2021 р.), гр. Іваніцької І.В. (вх. №479 

від 12.02.2021 р.), гр. Волуйко А.В. (вх. №488 від 12.02.2021 р.), гр. Москаля В.В. (вх. № 489 

від 12.02.2021 р.),гр. Ковальчука В.В. (вх. №490 від 12.02.2021 р.), гр. Шевчук О..Р. (вх. №491 

від 12.02.2021 р.), гр. Олекси А.В. (вх. №492 від 12.02.2021 р.), гр. Дишканта В.М. (вх. №462 

від 12.02.2021 р.),гр. Голиш О.В. (вх. №459 від 12.02.2021 р.), гр.Коропацької Н.Б. (вх.№ 460 

від 12.02.2021 р.), гр. Даниловича Р.Б. (вх. 461 від 12.02.2021 р.), гр. Коцюбко С.І. (вх. № 493 

від 12.02.2021 р.), гр. Боднарчука О.І. (вх. №494 від 12.02.2021 р.),гр. Бетлея В.В. (вх. № 495 

від 12.02.2021 р.), гр. Чемириса Б.С. (вх. №496 від 12.02.2021 р.), гр. Кізь І.П. (вх.№ 2597 віж 

21.05.2021 р.), гр. Токара В.В. (вх.№ 798 від 12.02.2021 р.), гр. Будник Н.О. (вх.№ 499 від 



12.02.2021 р.), гр. Федяк М.М. ( вх.№ 497 від 12.02.2021 р.),гр. Козій Н.П. (вх. №482 від 

12.02.2021 р.),    проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, витяги 

з державного земельного кадастру про земельну ділянку, врахувавши дані земельно-облікових 

документів та  кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол №12 від 25.05.2021 р., №13 від 27.05.2021 р., №14 від 16.06.2021 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4568 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Тарасівка  гр. Гой Надії Євстахіївні. 
1.1. Передати у власність гр. Гой Надії Євстахіївні земельну ділянку  площею 0,4568 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0019 для ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами 

населеного пункту с. Тарасівка. 

2.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1755 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Опрілівці гр. Ленько Тетяні Петрівні. 

2.1. Передати у власність гр. Ленько Тетяні Петрівні земельну ділянку  площею 0,1755 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0094 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Опрілівці. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Залужжя по вул. Ополянка гр. Ющишин Руслану Павловичу. 

3.1. Передати у власність гр. Ющишин Руслану Павловичу земельну ділянку  площею 0,3000 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0621 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с.  Шимківці гр. Павлюк Ользі Олегівні. 

4.1. Передати у власність гр. Павлюк Ользі Олегівні земельну ділянку  площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122489600:04:001:0225 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3596 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Шимківці гр. Левик Сергію Віталійовичу. 

5.1. Передати у власність гр. Левик Сергію Віталійовичу земельну ділянку  площею 0,3596 га. 

кадастровий номер 6122489600:01:001:0509 для ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення (рілля), яка 



знаходиться за  межами населеного пункту с. Шимківці. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0417 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Синява гр. Доберчак Ігору Євгеновичу. 

6.1. Передати у власність гр. Доберчак Ігору Євгеновичу земельну ділянку  площею 0,0417 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0773 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Синява. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0753 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Кретівці гр. Смерека Роману Ярославовичу. 

7.1. Передати у власність гр. Смерека Роману Ярославовичу земельну ділянку  площею 0,0753 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0157 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Кретівці. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1550 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Шили гр. Зарічному Назару Дмитровичу. 

8.1. Передати у власність гр. Зарічному Назару Дмитровичу земельну ділянку  площею 0,1550 

га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0272 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Шили. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Стриївка гр. Білан Тарасу Богдановичу. 

9.1. Передати у власність гр. Білан Тарасу Богдановичу земельну ділянку  площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0532 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1334 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Опрілівці гр. Осолінській Наталії Василівні. 

10.1. Передати у власність гр. Осолінській Наталії Василівні земельну ділянку  площею 0,1334 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0075 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Опрілівці. 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0800 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Старий Збараж гр.  Маримуха Роману Петровичу. 

11.1. Передати у власність гр. Маримуха Роману Петровичу земельну ділянку  площею 0,0800 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0101 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5087 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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



Чорний Ліс гр. Дударенко Оксані Теодорівні. 

12.1. Передати у власність гр. Дударенко Оксані Теодорівні земельну ділянку  площею 0,5087 

га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0248 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Чорний Ліс. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Чорний Ліс гр. Дударенко Світлані Юріївні. 

13.1. Передати у власність гр. Дударенко Світлані Юріївні земельну ділянку  площею 0,2000 

га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0249 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Чорний Ліс. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду 

комунольної власності, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту   с. Стриївка гр. Жила Наталії Дмитрівні. 

14.1. Передати у власність гр. Жила Наталії Дмитрівні земельну ділянку  площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0485 для ведення особистого селянського господарства 

із земель резервного фонду комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

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

15.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0345 га. для ведення особистого селянського господарства (обслуговування господарської 

будівлі) по вул. Набережна, 30 із земель сільськогосподарського призначення (землі запасу- під 

господарськими будівлями і дворами), яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Доброводи гр. Захарін Івану Петровичу. 
15.1. Передати у власність гр. Захаріну Івану Петровичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122482400:02:002:1029, площею 0,0345 га. для ведення особистого селянського господарства 

(обслуговування господарської будівлі) по вул. Набережна, 30 із земель сільськогосподарського 

призначення (землі запасу - під господарськими будівлями і дворами), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи. 
16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4507 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Гаврилюк Марині Петрівні. 
16.1. Передати у власність гр. Гаврилюк Марині Петрівні земельну ділянку  площею 0,4507 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0620 для ведення особистого селянського господарства, 

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

населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1386 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Сарабун Степану Любомировичу. 
17.1. Передати у власність гр. Сарабун Степану Любомировичу земельну ділянку  площею 

0,1386 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0617 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці гр. Радченко 

Роману Івановичу. 
18.1. Передати у власність гр. Радченко Роману Івановичу земельну ділянку, кадастровий 



номер 6122484200:01:001:0645, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського 

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

пункту с. Киданці. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0841 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Залужжя по вул. Ополянка гр. Папурі Сергію Євгеновичу. 
19.1. Передати у власність гр. Папурі Сергію Євгеновичу земельну ділянку  площею 0,0841 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0612 для ведення особистого селянського господарства, 

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

населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2168 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Пенцак Ларисі Олександрівні. 

20.1. Передати у власність гр. Пенцак Ларисі Олександрівні земельну ділянку  площею 0,2168 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0619 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5706 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Залужжя по вул. Ополянка гр. Грещук Григорію Теодоровичу. 

21.1. Передати у власність гр. Грещук Григорію Теодоровичу земельну ділянку  площею 0,5706 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0610 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Стриївка гр. Іваненьо 

Володимиру Андрійовичу. 

22.1. Передати у власність гр. Іваненьо Володимиру Андрійовичу земельну ділянку  площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0533 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Олещук Надії Євгенівні. 

23.1. Передати у власність гр. Олещук Надії Євгенівні земельну ділянку  площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0618 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4296 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Залужжя по вул. Ополянка гр. Табачишин Олексію Івановичу. 

24.1. Передати у власність гр. Табачишин Олексію Івановичу земельну ділянку  площею 0,4296 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0622 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Залужжя по вул. Ополянка гр. Ступак Любові Миколаївні. 

25.1. Передати у власність гр. Ступак Любові Миколаївні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0616 для ведення особистого селянського господарства, 

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

населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Стриївка гр. Деркач Ользі Мирославівні. 

26.1. Передати у власність гр. Деркач Ользі Мирославівні земельну ділянку  площею 0,2000 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0534 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Красносільці гр. Тхір 

Івану Васильовичу. 

27.1. Передати у власність гр. Тхір Івану Васильовичу земельну ділянку  площею 0,6000 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0553 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Красносільці. 

28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту   с. Новики гр. Похилко Тарасу Васильовичу. 

28.1. Передати у власність гр. Похилко Тарасу Васильовичу земельну ділянку  площею 1,5000 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0194 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1077 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Арендарчик Ользі Антонівні. 

29.1. Передати у власність гр. Арендарчик Ользі Антонівні земельну ділянку  площею 0,1077 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0608 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,8403 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Зінкевич Роману Зіновійовичу. 

30.1. Передати у власність гр. Зінкевич Роману Зіновійовичу земельну ділянку  площею 0,8403 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0613  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва, із земель запасу сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка гр. Солодкій 

Катерині Тарасівні. 
31.1. Передати у власність гр. Солодкій Катерині Тарасівні земельну ділянку  площею 0,0659 



га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1015  для індивідуального садівництва, із земель 

запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Стриївка. 

32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1642 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Решнівка гр. Кравчук Олександру Олександровичу. 
32.1. Передати у власність гр. Кравчук Олександру Олександровичу земельну ділянку  площею 

0,1642 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0454  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Решнівка. 

33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0992 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Решнівка гр. Вознюк Олегу Олександровичу. 
33.1. Передати у власність гр. Вознюк Олегу Олександровичу земельну ділянку  площею 

0,0992 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0456  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Решнівка. 

34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0050 га. для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   м. Збараж по вул. Костомарова, гараж №36 гр. 

Синиці Дмитру Васильовичу. 
34.1. Передати у власність гр. Синиці Дмитру Васильовичу земельну ділянку  площею 0,0050 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0321  для будівництва індивідуальних гаражів, із 

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

м.Збараж по вул. Костомарова, гараж №36. 
35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3811 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Івашківці гр. Бодасюк Петру Богдановичу. 
35.1. Передати у власність гр. Бодасюк Петру Богдановичу земельну ділянку  площею 0,3811 

га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0306  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Івашківці. 

36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с.Залужжя по вул. Ополянка бічна,5 гр. Грабовському Віктору Васильовичу. 
36.1. Передати у власність гр. Грабовському Віктору Васильовичу земельну ділянку  площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0077 для будівництва і обслуговування 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Залужжя по вул. Ополянка бічна,5. 

37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1050 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка бічна,7 гр. Грабовському Василю Вікторовичу. 

37.1. Передати у власність гр. Грабовському Василю Вікторовичу земельну ділянку  площею 

0,1050 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0078 для будівництва і обслуговування 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Залужжя по вул. Ополянка бічна,7. 

38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,2088 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Шимківці гр. Любасюку 

Петру Володимировичу. 
38.1. Передати у власність гр. Любасюку Петру Володимировичу земельну ділянку  площею 

0,2088 га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0227  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Шимківці. 

39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0816 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Васильєву Петру Івановичу. 
39.1. Передати у власність гр. Васильєву Петру Івановичу земельну ділянку  площею 0,0816 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0615 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2392 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с.Залужжя по вул. Ополянка гр. Васильєві Людмилі Іванівні. 
40.1. Передати у власність гр. Васильєві Людмилі Іванівні земельну ділянку  площею 0,2392 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0614 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя по вул. Ополянка. 

41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0048 га. для будівництва індивідуальних гаражів, із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   м.Збараж по вул. Костомарова, гараж №4 гр. 

Лучишину Віталію Олександровичу. 
41.1. Передати у власність гр. Лучишину Віталію Олександровичу земельну ділянку  площею 

0,0048 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0333  для будівництва індивідуальних 

гаражів, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту   м.Збараж по вул. Костомарова, гараж №4. 
42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6934 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту   с.Діброва гр. Мазій 

Володимиру Орестовичу. 
42.1. Передати у власність гр. Мазій Володимиру Орестовичу земельну ділянку  площею 

0,6934 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0183 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Діброва. 

43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту   с.Мала Березовиця гр. 

Богатюку Володимиру Дем’яновичу. 
43.1. Передати у власність гр. Богатюку Володимиру Дем’яновичу земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0385 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Мала Березовиця. 

44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,8012 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту   с.Мала Березовиця гр. 

Демковичу Назару Михайловичу. 
44.1. Передати у власність гр. Демковичу Назару Михайловичу земельну ділянку  площею 



1,8012 га. кадастровий номер 6122483600:01:001:0236 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Мала Березовиця. 

45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту   с.Мала Березовиця гр. 

Бучаку Ярославу Ігоровичу. 
45.1. Передати у власність гр. Бучаку Ярославу Ігоровичу земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122483600:01:002:0005 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Мала Березовиця. 

46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Мала Березовиця гр. 

Демкович Христині Михайлівні. 
46.1. Передати у власність гр. Демкович Христині Михайлівні земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0007 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Мала Березовиця. 

47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Іванчани гр. Ясіновському Василю Романовичу. 
47.1. Передати у власність гр. Ясіновському Василю Романовичу земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:01:001:0645 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунольної власності сільськогосподарського призначення 

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

48. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Мала Березовиця гр. Кузь 

Павлу Миколайовичу. 
48.1. Передати у власність гр. Кузь Павлу Миколайовичу земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122483600:03:001:0386 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Мала Березовиця. 

49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Мала Березовиця гр. Бочаровій Ірині Володимирівні. 
49.1. Передати у власність гр. Бочарові Ірині Володимирівні земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0006 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1100 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу   комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту   с.Базаринці гр. Дзюбику Володимиру Ярославовичу 
50.1. Передати у власність гр. Дзюбику Володимиру Ярославовичу земельну ділянку  площею 

0,1100 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0349 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,1011 га. для будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Івашківці по вул. Затишна,32 гр. Нех Ользі Любомирівні. 
51.1. Передати у власність гр. Нех Ользі Любомирівні земельну ділянку площею 0,1011 га. 

кадастровий номер 6122483000:04:001:0304  для будівництво і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Іванчани по вул. Затишна,32. 
52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2853 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу   

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

Мусорівці гр. Миган Степану Васильовичу. 
52.1. Передати у власність гр. Миган Степану Васильовичу земельну ділянку площею 0,2853 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0284 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Мусорівці. 

53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3128 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Мусорівці гр. Миган Богдану Васильовичу. 
53.1. Передати у власність гр. Миган Богдану Васильовичу земельну ділянку  площею 0,3128 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0283 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Мусорівці. 

54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  комунальної   

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту   с. Максимівка гр. Мартиняк Андрію Богдановичу. 
54.1. Передати у власність гр. Мартиняк Андрію Богдановичу земельну ділянку  площею 

0,7500 га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0022 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту   с. Заруддя гр. Цвях Наталії Василівні. 
55.1. Передати у власність гр. Цвях Наталії Василівні земельну ділянку  площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122483300:01:001:1027 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Заруддя. 

56. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0050 га. для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   м.Збараж по вул. Костомарова, гараж №31 гр. 

Павленчак Наталії Володимирівні. 
56.1. Передати у власність гр. Павленчак Наталії Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,0050 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0313  для будівництва індивідуальних 

гаражів, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту   м.Збараж по вул. Костомарова, гараж №31. 
57.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3069 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Базаринці  гр. Агрест Андрію Івановичу. 
57.1. Передати у власність гр. Агрест Андрію Івановичу земельну ділянку  площею 0,3069 га. 



кадастровий номер 6122480400:01:003:0008 для ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3176 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Решнівка гр. Зух Нелі Миколаївні. 

58.1. Передати у власність гр. Зух Нелі Миколаївні земельну ділянку  площею 0,3176 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0446 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Решнівка. 

59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2401 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с. Шимківці гр. Левик Андрію Віталійовичу 

59.1. Передати у власність гр. Левик Андрію Віталійовичу земельну ділянку  площею 0,2401 

га. кадастровий номер 6122489600:02:004:0016 для ведення особистого селянського 

господарства із земель  запасу сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах  населеного пункту с. Шимківці. 

60.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Залужжя  гр. Кривогубець Наталі Петрівні. 

60.1. Передати у власність гр. Кривогубець Наталі Петрівні земельну ділянку  площею 0,2000 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0107 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах  населеного пункту с. Залужжя. 

61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Стриївка гр. Стрийвус Андрію Миколайовичу. 

61.1. Передати у власність гр. Стрийвус Андрію Миколайовичу земельну ділянку  площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0536 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Стриївка гр. Чорній Ірині Миколаївні. 

62.1. Передати у власність гр. Чорній Ірині Миколаївні земельну ділянку  площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0535 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Стриївка гр. Сіваку Василю Володимировичу. 

63.1. Передати у власність гр. Сіваку Василю Володимировичу земельну ділянку  площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0538 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Стриївка гр. Качмарику Михайлу Михайловичу. 

64.1. Передати у власність гр. Качмарику Михайлу Михайловичу земельну ділянку  площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0537 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2198 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Шили  гр. Баргій Ірині Андріївні. 

65.1. Передати у власність гр. Багрій Ірині Андріївні земельну ділянку  площею 0,2198 га. 

кадастровий номер 6122489200:02:001:0274 для ведення особистого селянського господарства 

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

населеного пункту с. Шили. 

66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

сільськогосподарського призначення с. Вищі Луб’янки гр. Івахіву Роману Богдановичу. 

66.1. Передати у власність гр. Івахіву Роману Богдановичу земельну ділянку  площею 1,0000 

га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0065 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с.  Вищі Луб’янки. 

67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Базаринці   гр. Гарматій Любаві Петрівні. 
67.1. Передати у власність гр. Гарматій Любаві Петрівні земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1124 для ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за   межами  населеного пункту с. Базаринці. 

68. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Киданці  гр. Ворощук Тетяні Михайлівні. 
68.1. Передати у власність гр. Ворощук Тетяні Михайлівні земельну ділянку  площею 0,2000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0670 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Киданці. 

69. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Стриївка  гр. Дзюбановській Оксані Богданівні. 

69.1.  Передати у власність гр. Дзюбановській Оксані Богданівні земельну ділянку  площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0539 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

70. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3970 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  комунальної  

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного 

пункту    с. Тарасівка  гр. Дир Володимиру Ярославовичу. 

70.1. Передати у власність гр. Дир Володимиру Ярославовичу земельну ділянку  площею 

0,3970 га. кадастровий номер 6122480400:01:003:0046 для ведення особистого селянського 



господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межах  населеного пункту с. Тарасівка. 

71. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4952 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту м. 

Збаража  гр. Хрипливому Олегу Михайловичу. 

71.1. Передати у власність гр. Хрипливому Олегу Михайловичу земельну ділянку  площею 

0,4952 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1313 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах  населеного пункту м. Збаража. 

72. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Стриївка  гр. Зелінському Тарасу Ігоровичу. 

72.1. Передати у власність гр. Зелінському Тарасу Ігоровичу  земельну ділянку  площею 1,0000 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0542 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

73. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Стриївка  гр. Тленюку Богдану Васильовичу. 

73.1. Передати у власність гр. Тленюку Богдану Васильовичу  земельну ділянку  площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0540 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

74. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Стриївка  гр. Базиляку Антону Андрійовичу. 

74.1. Передати у власність гр. Базиляку Антону Андрійовичу  земельну ділянку  площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0543 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Стриївка. 

75. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0041 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту    с. Тарасівка гр. Боб’як Тетяні Павлівні. 

75.1. Передати у власність гр. Боб’як Тетяні Павлівні земельну ділянку  площею 1,0041 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0006 для ведення особистого селянського господарства 

із земель резервного фонду сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Тарасівка. 

76. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0048 га. для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража по вул. Костомарова, гараж 

№11 гр. Крись Андрію Васильовичу. 
76.1. Передати у власність гр. Крись Андрію Васильовичу земельну ділянку  площею 0,0048 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0340  для будівництва індивідуальних гаражів із 

земель запасу житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту   

м. Збаража по вул. Костомарова, гараж №11. 
77.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 



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

Шили гр. Іщук Володимиру Євгеновичу. 

77.1. Передати у власність гр. Іщук Володимиру Євгенович земельну ділянку  площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0181 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Шили. 

78.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3955 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Шили гр. Гульовському Володимиру Орестовичу. 

78.1. Передати у власність гр. Гульовському Володимиру Орестовичу земельну ділянку 

площею 0,3955 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0182 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах  населеного пункту с. Шили. 

79.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1773 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Шили гр. Баранко Борису Миколайовичу. 

79.1. Передати у власність гр. Баранко Борису Миколайовичу земельну ділянку  площею 0,1773 

га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0276 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Шили. 

80.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0985 га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Ополянка, із земель запасу 

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

Залужжя гр. Дробоцькій Марії Йосифівні. 

80.1. Передати у власність гр. Дробоцькій Марії Йосифівні земельну ділянку  площею 0,0985 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0611 для ведення особистого селянського 

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

межах  населеного пункту с. Залужжя. 

81. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Синягівка гр. Лойко Роману Мироновичу. 

81 .1. Передати у власність гр. Лойко Роману Мироновичу земельну ділянку  площею 1,0000 

га. кадастровий номер 6122487800:01:002:0243 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Синягівка. 

82. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці  гр. Газдевич 

Василю Михайловичу. 
82.1. Передати у власність гр. Газдевич Василю Михайловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0630, площею 0,5000 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного 

пункту  с. Киданці. 

83. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель резервного фонду 

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

Стриївка гр. Хомишак Ользі Іванівні. 

83.1. Передати у власність гр. Хомишак Ользі Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488400:01:003:0546, площею 0,7000 га. для  ведення особистого селянського 



господарства,  із земель резервного фонду сільськогосподарського призначення (рілля) за 

межами населеного пункту  с. Стриївка. 

84. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту    с. Киданці  гр. Бичак Марії 

Ігорівні. 

84.1. Передати у власність гр. Бичак Марії Ігорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0658, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

85. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2311 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Шимківці  гр. Казьмірчук 

Світлані Петрівні. 

85.1. Передати у власність гр. Казьмірчук Світлані Петрівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122489600:02:004:0020, площею 0.2311 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

пункту с. Шимківці. 

86. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0297 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Базаринці  гр. Лисогір 

Ярославі Іванівні. 

86.1. Передати у власність гр. Лисогір Ярославі Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:002:0290, площею 1,0297 га. для  ведення особистого селянського 

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

пункту с.Базаринці. 
 

87. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського 

призначення, землі запасу (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Квілінському Юрію Володимровичу. 

87.1. Передати у власність гр. Квілінському Юрію Володимровичу  земельну ділянку площею 

1,0000 га., кадастровий номер 6122488400:01:002:0544 для  ведення особистого селянського 

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

в межах населеного пункту  с. Стриївка. 

88. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель землі запасу   

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

Чумалі гр. Ольшанській Євгенії Михайлівні. 

88.1. Передати у власність гр. Ольшанській Євгенії Михайлівні  земельну ділянку площею  

0,2000 га., кадастровий номер 6122487000:04:001:0240  для  ведення особистого селянського 

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

в межах населеного пункту  с. Чумалі. 

89. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Стриївка гр. Беднарчук Івану Васильовичу. 

89.1. Передати у власність гр. Беднарчук Івану Васильовичу  земельну ділянку площею 1,0000 

га., кадастровий номер 6122488400:01:002:0575 для  ведення особистого селянського 

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

в межах населеного пункту  с. Стриївка. 

90. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,8000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 



власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Киданці  гр.Паламар Віктору Ігоровичу. 
90.1. Передати у власність гр. Паламар Віктору Ігоровичу земельну ділянку площею 0,8000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0680 для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), за межами населеного пункту  с. Киданці. 

91. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,9000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с.Киданці  гр.Бачинській Галині Богданівні. 
91.1. Передати у власність гр. Бачинській Галині Богданівні земельну ділянку площею 0,9000 

га., кадастровий номер 6122484200:01:001:0681 для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), за межами населеного пункту  с. Киданці. 

92. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7064 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, землі запасу (пасовище), яка знаходиться за 

межах населеного пункту села Гніздичне  гр.Гонті Володимиру Тарасовичу. 
92.1. Передати у власність гр. Гонті Володимиру Тарасовичу земельну ділянку площею 1,7064 

, кадастровий номер 6122481800:01:002:0869  для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель землі запасу комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (пасовище), за межами населеного пункту  с. Гніздичне. 

93. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7064 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності  сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за межами 

населеного пункту села Гніздичне  гр. Плотнікову Юрію Вікторовичу. 

93.1. Передати у власність гр. Плотнікову Юрію Вікторовичу земельну ділянку площею 1,7064 

га., кадастровий номер 6122481800:01:002:0870,  для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовище), за межами населеного пункту  с. Гніздичне. 

94. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7494 га. для ведення особистого селянського господарства із земель  запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за межами 

населеного пункту села Гніздичне  гр. Дацюк Миколі Васильовичу. 

94.1. Передати у власність гр. Дацюк Миколі Васильовичу земельну ділянку площею 1,7494 

га., кадастровий номер 6122481800:01:002:0871, для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

(пасовище), за межами населеного пункту  с. Гніздичне. 

95. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Колодне гр. Цегольник Ігорю Анатолійовичу. 
95.1. Передати у власність гр. Цегольник Ігорю Анатолійовичу земельну ділянку площею 

0,5000 га., кадастровий номер 6122484800:02:003:0019,  для  ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту  с. Колодне. 

96. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва, із земель запасу сільськогосподарського 

призначення (багаторічні насадження), яка знаходиться за межах населеного пункту              с. 

Стриївка гр. Гарматюк Мар'яні Степанівні. 

96.1. Передати у власність гр. Гарматюк Мар'яні Степанівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:04:001:0921, площею 0,0659 га. для  індивідуального садівництва,  із земель 



запасу сільськогосподарського призначення (багаторічні насадження), яка знаходиться за 

межами населеного пункту  с. Стриївка. 

97. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5227 га., для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

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

Тарасівка гр. Гурник Галині Володимирівні. 

97.1. Передати у власність гр. Гурник Галині Володимирівні  земельну ділянку площею 0,5227, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0049 для  ведення особистого селянського 

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

за межами населеного пункту  с. Тарасівка. 

98. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,8200 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами  населеного 

пункту с. Тарасівка гр. Дячун Наталії Зеновіївні. 

98.1. Передати у власність гр. Дячун Наталії Зеновіївні земельну ділянку площею 0,8200 га., 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0048 для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

99.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7494 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  запасу 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Гніздичне  гр. Біляшевичу Роману Адамовичу. 
99.1. Передати у власність гр. Біляшевичу Роману Адамовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122481800:01:002:0877, площею 1,7494 га. для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель сільськогосподарського призначення землі запасу (пасовище), яка 

знаходиться за межами населеного пункту  с. Гніздичне. 

100.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7064 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності  сільськогосподарського призначення (пасавище), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне  гр. Фаб`янчук Мар`яні Іванівні. 
100.1. Передати у власність гр. Фаб`янчук Мар`яні Іванівні земельну ділянку площею 1,7064 

га., кадастровий номер 6122481800:01:002:0873,  для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасавище), яка знаходиться за межами населеного пункту  с. Гніздичне. 

101.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і 

споруд по вул. Гонти, із земель  житлової та громадської забудови (землі запасу), яка 

знаходиться в межами населеного пункту м. Збараж  гр. Нагай Марії Богданівні. 
101.1. Передати у власність гр. Нагай Марії Богданівні земельну ділянку площею 0,1000 га., 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1025 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарський будівель і споруд по вул. Гонти,  із земель запасу житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

102.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1624 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і 

споруд по вул. Гагаріна, 22  із земель запасу  житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб`янки  гр. Гаврилюк Тарасу Романовичу. 
102.1. Передати у власність гр. Гаврилюк Тарасу Романовичу земельну ділянку площею 0,1624 

га., кадастровий номер 6122481500:02:002:0379, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарський будівель і споруд по вул. Гагаріна, 22 із земель  житлової та 

громадської забудови  (землі запасу), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі 

Луб`янки. 

103. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,7375 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Збараж гр. Троценко Олександру Миколайовичу. 

103.1. Передати у власність гр. Троценко Олександру Миколайовичу земельну ділянку  

площею 0,7375 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0080 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель  запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах  населеного пункту м. Збаража. 

104. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Базаринці гр.Кінах  Катерині Дмитрівні. 

104.1. Передати у власність гр. Кінах Катерині Дмитрівні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1127 для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), за межами населеного пункту  с. Базаринці. 

105.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,3656 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу   

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

Шили гр. Іщук Євгену Володимировичу. 
105.1. Передати у власність гр. Іщук Євгену Володимировичу земельну ділянку площею 0,3656 

га., кадастровий номер 6122489200:03:001:0184,  для  ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасавище), яка знаходиться за межами населеного пункту  с. Гніздичне. 
 

106. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Патриці 

Галині Миколаївні. 
106.1. Передати у власність гр. Патриці Галині Миколаївні земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0968,  

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

107. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0819 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Дохтоур Миколі 

Васильовичу. 

107.1. Передати у власність гр. Дохтору Миколі Васильовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0819 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0983,  

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 
 

108. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Ріпці Олександру 

Миколайовичу. 

108.1. Передати у власність гр. Ріпці Олександру Миколайовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га.,  кадастровий номер 6122488400:04:001:0974,  

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

109. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Пташинському 



Олександру Петровичу. 

109.1. Передати у власність гр. Пташинському Олександру Петровичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0971,   

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

110. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0633 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Романській Тетяні 

Миколаївні. 

110.1. Передати у власність гр. Романській Тетяні Миколаївні земельну  для індивідуального 

садівництва площею 0,0633 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0972, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

111. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Поповичу Роману 

Романовичу. 

111.1. Передати у власність гр. Поповичу Роману Романовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0931, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

112. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0649 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Кіндратів Мар'яні Іванівні. 
112.1. Передати у власність гр. Кіндратів Мар'яні Іванівні земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0649 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:1002, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

113. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Табаці Андрію 

Романовичу. 
113.1. Передати у власність гр. Табаці Андрію Романовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0990, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

114. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Когуту Павлу Євгеновичу. 
114.1. Передати у власність гр. Когуту Павлу Євгеновичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488400:04:001:0890, площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

115. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Байдак Ірині Миколаївні. 

115.1. Передати у власність гр. Байдак Ірині Миколаївні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0659 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0964,  із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

116. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 



(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Пугач Володимиру 

Анатолійовичу. 

116.1. Передати у власність гр. Пугач Володимиру Анатолійовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0988, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

117. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Мокрій Ользі Василівні. 

117.1. Передати у власність гр. Мокрій Ользі Василівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0987, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

118. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Шевчук Івану Йосиповичу. 

118.1. Передати у власність гр. Шевчук Івану Йосиповичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0940,  

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

119. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Павлишину Ігорю 

Володимировичу. 

119.1. Передати у власність гр. Павлишину Ігору Володимировичу земельну для 

індивідуального садівництва ділянку площею 0,0640 га., кадастровий номер 

6122488400:04:001:0885, із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами 

населеного пункту Стриївської сільської ради. 

120. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Гулик Івану 

Миколайовичу. 

120.1. Передати у власність гр. Гулик Івану Миколайовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0993, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

121. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Мелих Марії Іванівні. 

121.1. Передати у власність гр. Мелих Марії Іванівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0659 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0942, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

122. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Зайцю Василю 

Васильовичу. 

122.1. Передати у власність гр. Зайцю Василю Васильовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0906, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

123. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Хрущу Івану 

Володимировичу. 

123.1. Передати у власність гр. Хрущу Івану Володимировичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0928, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

124. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Пастушук Наталії 

Євгенівні. 

124.1. Передати у власність гр. Пастушук Наталії Євгенівні земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:1004, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

125. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Яремичу Петру 

Максимовичу. 

125.1. Передати у власність гр. Яремичу Петру Максимовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0962, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

126. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Святківській Наталії 

Петрівні. 

126.1. Передати у власність гр. Святківській Наталії Петрівні земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0989, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

127. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Кузьмиха Марії Павлівні. 

127.1. Передати у власність гр. Кузьмиха Марії Павлівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0965, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

128. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Іваніцькій Ірині 

Володимирівні. 

128.1. Передати у власність гр. Іваніцькій Ірині Володимирівні земельну ділянк для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0796, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

129. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0641 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Козій Наталії Павлівні. 

129.1. Передати у власність гр. Козій Наталії Павлівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0641 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0961, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 



сільської ради. 

130. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Волуйко Андрію 

Володимировичу. 

130.1. Передати у власність гр. Волуйко Андрію Володимировичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0854, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

131. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0641 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Москаль Василю 

Володимировичу. 

131.1. Передати у власність гр. Москаль Василю Володимировичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0641 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0967, 

із земель сільськогосподарського призначення 

132. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0641 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Ковальчуку Василю 

Володимировичу. 
132.1. Передати у власність гр. Ковальчуку Василю Володимировичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0641 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0969, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

133. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Шевчук Ользі Романівні. 
133.1. Передати у власність гр. Шевчук Ользі Романівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0659 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0984, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

134. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Олексі Андрію 

Васильовичу. 
134.1. Передати у власність гр. Олексі Андрію Васильовичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0966,   

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

135. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Дишкант Володимиру 

Михайловичу. 
135.1. Передати у власність гр. Дишкант Володимиру Михайловичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0659 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0992, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

136. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Голиш Оксані Василівні. 
136.1. Передати у власність гр. Голиш Оксані Василівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0981, із земель 



сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

137. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Коропацькій Наталії 

Богданівні. 
137.1. Передати у власність гр. Коропацькій Наталії Богданівні земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0991, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

138. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0708 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Даниловичу Роману 

Богдановичу. 
138.1. Передати у власність гр. Даниловичу Роману Богдановичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0708 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0925, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

139. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Коцюбку Степану 

Івановичу. 
139.1. Передати у власність гр. Коцюбку Степану Івановичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0959, 

з земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

140.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0649 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту 140.1. Передати у власність гр. Боднарчук Олексію 

Івановичу земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,0649 га., кадастровий 

номер 6122488400:04:001:0982, із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за 

межами населеного пункту Стриївської сільської ради. 
141. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0646 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту 
141.1. Передати у власність гр. Бетлей Віталію Володимировичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництвау площею 0,0646 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0973, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

142. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Чемирису Борису 

Степановичу. 
142.1. Передати у власність гр. Чемирису Борису Степановичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0985, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

143.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Кізь Ірині Петрівні. 

143.1. Передати у власність гр. Кізь Ірині Петрівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0640 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0885,   із земель 



сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

144.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Токар Валентину 

Володимировичу. 

144.1. Передати у власність гр. Токар Валентину Володимировичу земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:1009,   

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

145.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Будник Надії Орестівні. 

145.1. Передати у власність гр. Будник Надії Орестівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0650 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:1008,   із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

146.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0715 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Федяк Марії 

Мирославівні. 

146.1. Передати у власність гр. Федяк Марії Мирославівні земельну ділянку для 

індивідуального садівництва площею 0,0715 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:1007, 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту 

Стриївської сільської ради. 

147.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0641 га. для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) за межами населеного пункту Стриївської сільської ради  гр. Козій Наталії Павлівні. 

147.1. Передати у власність гр. Козій Наталії Павлівні земельну ділянку для індивідуального 

садівництва площею 0,0641 га., кадастровий номер 6122488400:04:001:0961, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) за межами населеного пункту Стриївської 

сільської ради. 

148 Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
149. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

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

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