
     
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/8/71                                                                                               від 22 червня 2021 року 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу їх у власність   
 

    Розглянувши заяву гр. Осолінського М. С. (вх. №1809 від 07.04.2021 р.), гр. Яроша І. П. (вх. 

№1819 від 07.04.2021 р.), гр. Дідух Я. І. (вх.№ 2049 від 20.04.2021 р.),  гр. Бутрина В. Б. (вх. 

№1810 від 1810 від 07.04.2021 р.), гр. Попович Ю. К. (вх. №1808 від 07.04.2021 р.), гр. Ленько 

П. І. (вх. №1974 від 15.04.2021 р.), гр. Середи Н. П. (вх. №1813 від 07.04.2021 р.), гр. Щурка В. 

М. (вх. №2020 від 19.04.2021 р.), гр. Огородник О. О. (вх. №1917 від 13.03.2021 р.),    гр. 

Цьомкало В. Г. (вх. №2019 від 19.04.2021 р.), гр. Плисюка П. С. (вх. №1986 від 15.04.2021 р.), 

гр. Дроняк М. М. ( вх.№ 2012 від 19.04.2021 р.), гр. Кінь Я. А. ( вх. № 1864 від 09.04.2021 р.), 

гр. Маслюх Я. Й. (вх. №1982 від 15.04.2021 р.), гр. Малишко Є. П. (вх. №1859 від 08.04.2021 

р.), гр. Батюк М. Т. (вх. № 1976 від 15.04.2021 р.),  гр. Стечишин Н. С. (вх. 1953 від 14.04.2021 

р.),  гр. Данилюка В. М. ( вх № 2009 від 19.04.2021 р.), гр. Бутрин О. А. (вх.№ 1811 від 

07.04.2021 р.), гр. Онисько В. Р. ( вх. № 1992 від 16.04.2021 р.), гр. Шурмі Н. В. (вх. 1993 від 

16.04.2021 р), гр. Цвях М. П. ( вх. № 1875 від 09.04.2021 р.), гр. Кісіль Г. Я. (вх. № 1861 від 

08.04.2021р.), гр. Онишкевича М. В. (вх. № 1850  від 08.04.2021 р.), гр. Смакули М. К. ( вх. 

1818 від 07.04.2021 р), гр. Гарбуз А. В. (вх. 1812 від 07.04.2021 р.), гр. Вівюрки Я. М. ( вх № 

1826 від 31.03.2021 р.), гр. Трач М. В. (вх. 1795 від 06.04.2021 р.), гр. Олійник М. М. ( вх. № 

1790 від 06.04.2021 р.), гр. Руденко В. В. ( вх.1789 від 06.04.2021 р.), гр. Чорної Л. А. ( вх. № 

1786 від 06.04.2021 р.), гр. Гуменюк Н. А. (вх.№ 1822 від 07.04.2021 р.), гр. Мудзик Ф. І. ( вх 

№ 1916 від 13.04.2021 р.), гр. Іванчук В. В. ( вх. № 1857 від 08.04.2021 р.), гр. Козлової О. В. ( 

вх.№ 20563 від 20.04.2021 р.), гр. Крамар Л. Б. ( вх.№ 2071 від 21.04.2021 р.), гр. Бебка П. І. 

(вх. № 2050 від 20.04.202 р.), гр. Фесини М. К. ( вх. № 2043 від 20.04.2021 р.), гр. Грицини Н. 

П. ( вх.№ 2065 від  21.04.2021 р.), гр. Крепкої Н. С. ( вх. №2165 від 26.04.2021 р.), Крепкого І. 

С. ( вх.№ 2166 від 26.04.2021 р.), гр. Богайчука Г. Г. (вх. № 2104 від 22.04.2021 р.), гр. Стахняк 

С. Я. (вх. № 2133 від 23.04.2021 р.), гр. Роздольської Н. М. (вх. 2137 від 23.04.2021 р.), гр. Смик 

Я. П. (вх.  №2189 від  27.04.2021 р.), гр. Мурзи Л. П. (вх. №2190 від 27.04.2021 р.), гр. 

Ліщинської Н. С. (вх. 2187 від 27.04.2021 р.), гр. Швидка О. О. (вх. 2184 від 27.04.2021 р.), гр. 

Лисої З. М. ( вх. 2170 від 27.04.2021 р.), гр. Петрик М. І. (вх. №2168 від 27.04.2021 р.), гр. 

Романюк О. М. (вх. №2169 від 27.04.2021 р.), гр. Соляр В. Б. (вх. № 2219 від 28.04.2021 р.), гр. 

Шинкарук І. А. ( вх. № 2232 від 30.04.2021 р.), гр. Світановської Л. П. (вх. № 2238 від 

05.05.2021р.), гр. Цвях Ю. Б. ( вх.№ 2237 від 05.05.2021 р.),  гр. Мартиневич Г. І. ( вх.№ 2242 

від 05.05.2021 р.), гр. Горбоніс Г. В. (вх.№ 2240 від 05.05.2021 р.), гр. Шкули В. Б. ( вх. № 2260 

від 05.05.2021 р.), гр. Грицак Є. М (вх. № 2275 від 06.05.2021 р.), гр. Жонци Р. І. ( вх. № 2272 

від 06.05.2021 р.), гр. Смакули М. В. ( вх.№1817 від 07.04.2021 р.), гр. Васьків Т. М. ( вх.№ 2268 

від 06.05.2021 р.), гр. Войціховського Б. Є. (вх. № 2276 від 06.05.2021 р.) гр. Постової О. І. (вх. 

№ 2279 від 06.05.2021 р.), гр. Гуменної І. Р. ( вх. №2306 від 07.05.2021 р.), гр. Мелех Г. Б. ( вх.№ 



2304 від 07.05.2021 р.), гр. Максимів В. П. ( вх.№ 2305 від 07.05.2021 р.), гр. Каплун В. Б. (вх.№ 

2303 від 07.05.2021 р.), гр. Яцко О. М. (вх.№ 2302 від 07.05.2021 р.), гр. Гарасимишин В. І. 

(вх№ 2301 від 07.05.2021 р.), гр. Барановської М. В. (вх.№ 2300 від 07.05.2021 р.), гр. 

Ястремської Я. Г. ( вх.№ 2298 від 07.05.2021 р.), гр. Ільницької С. Р ( вх.№ 2299 від 07.05.2021 

р.), гр. Мних М. А. ( вх.№ 2318 від 07.05.2021 р.),  гр. Більчук О. Г. (вх.№ 2282 від 06.05.2021 

р.), гр. Таращука І. А. (вх.№ 2291 від 06.05.2021 р.), гр. Вархомій М. А. (вх.№2372 від 

12.05.2021 р.), гр. Пелех Р. В. (вх.№ 2375 від 12.05.2021 р.), гр. Ренделюк Т. Є. (вх. №2376 від 

12.05.2021р.),  гр. Кінь Н. І. (вх. №2341 від 11.05.2021 р.), гр. Кінь М. І. (вх. № 2342, 2343, 2344 

від 11.05.2021р.), гр. Клименко О. І. (вх. №2385 від 12.05.2021 р.), гр. Кукурудза Т. В. (вх.№ 

2432 від 14.05.2021 р.), гр. Іваненко М. О. (вх.№ 2431 від 14.05.2021 р.), гр. Рилової  В. Г. ( 

вх.№ 2406 від 13.05.2021 р.), гр. Гнатишин О. М. (вх. № Г-166/2.7 від 18.01.2021 р.), гр. Кубів 

І. Ф. (вх № 2704 від 26.05.2021 р. ), гр. Кубів О. П. (вх.№ 2705 від 26.05.2021 р.), гр. Мацьків І. 

В. (вх. 2729 від 27.05.2021 р.), гр. Фесини М. К. (вх.№ 2671 від 25.05.2021 р.), гр. Рарок Г. Й. 

(вх.№ 2684 від 25.05.2021 р.), гр. Порохняк Р. А. ( вх.№ 2584 від 21.05.2021 р.), гр. Залуцького 

І. З. (вх. № 2570 від 20.05.2021 р.), гр. Длугаш Н. Т. (вх. № 2542 від 20.05.2021 р.), гр. Біняж Н. 

П. (вх. № 2567 від 20.05.2021 р.), гр. Римар А. В. (вх. № 2544 від 20.05.2021р.), гр. Барицької 

Т. П. (вх. № 2587 від 21.05.2021 р.), гр. Артемчук М. М. (вх. № 2594 від 21.05.2021 р.), гр. 

Ланового І. І. (вх. № 2592 від 21.05.2021 р.), гр. Грещук Б. Г. (вх. № 2469 від 17.05.2021р.), гр. 

Борис В. В. (вх. № 2491 від 18.05.2021 р.), гр. Турчин О. С. (вх. № 2596 від 21.05.2021 р.), гр. 

Романської Т. М. (вх. № 2598 від 21.05.2021р.), гр. Барабаш С. Б. (вх. № 2613 від 24.05.2021р.), 

гр. Яцишин Т. О. (вх. № 2604 від 21.05.2021р.), гр. Притуляк М. І. (вх. № 2593 від 21.05.2021р.), 

гр. Дзьоби М. М. (вх. №2629 від 24.05.2021р.),  гр. Маркевич С. М. (вх. № М-123/2.7 від 

15.01.2021 р.), гр. Дідух М. М. (вх. № Д-93/2.7 від 13.01.2021 р.), гр. Немеш М. М. (вх. Н-

124/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. Комаринської М. Г. (вх.№ 2108 від 22.04.2021 р.), гр. Типило Н. 

І. (вх. № 2740 від 31.05.2021 р.), гр. Марак Н. І. ( вх.№ 2739 від 31.05.2021 р.), гр. Дідух В. Я. 

(вх.№ 2755 від 28.05.2021 р.), гр. Гановського В. С. (вх.№ 2758, 2759, 2760 від 28.05.2021 р.), 

гр. Королишин М. А. (вх.№ 2771 від 28.05.2021 р.), гр. Палівода С. С. (вх.№ 2770 від 27.05.2021 

р.), гр. Хомен О. М. ( вх.№ 2766 від 28.05.2021 р. ), гр. Оліх О. В. (вх.2767 від 28.05.2021 р.), 

гр. Кривої Г. П. (вх.№ 2768 від 28.05.2021 р.), гр. Шуліпи П. П. (вх.№ 2769 від 28.05.2021 р.), 

гр. Підгірської Я. П. (вх.№ 2751 від 31.05.2021 р.), гр. Заремби І. Б. (вх.№ 2755 від 31.05.2021 

р.), гр. Федак Н. І. (вх.№ 2752 від 31.05.2021 р.), гр. Гнатишин М. Г. (вх.№ 2746 від 31.05.2021 

р.), гр. Кравчук Г. М. (вх.№ 2793 від 01.06.2021 р.), гр. Гупало В. І. (вх. № 2836 від 03.03.2021 

р.), гр. Панасюк Ж. В. (вх. № 2817 від 02.06.2021р.), гр. Собецької Л. І. (вх. № 2813 від 

02.06.2021р.), гр. Партика С. Є. (вх. № 2801 від 01.06.2021 р.), гр. Ганжи С. Ф. (вх. № 2814 від 

02.06.2021р.), гр. Олійник П. М. (вх. № 2811 від 01.06.2021 р.), гр. Саксон В. О. (вх. № 2799 від 

01.06.2021р.), гр. Семішан І. І. (вх. № 2800 від 01.06.2021 р.), гр. Стручак  Н. В.(вх.№ 2904 від 

04.06.2021 р.), гр. Постумент Л. В.(вх. № 2908 від 07.06.2021 р.), гр. Косюк О. І. (вх.№ 2920 від 

07.06.2021 р.), гр. Мостового С. П. (вх.№ 2926 від 08.06.2021 р.), гр. Мостової Л. Т. (вх.№ 2927 

від 08.06.2021 р.), гр. Телев'яка Р. О. (вх.№ 2934 від 08.06.2021 р.), гр. Козар В. Я. (вх.№ 2929 

від 08.06.2021 р.), гр. Вінніцької М. Й. (вх.№ 2967 від 09.06.2021 р.), гр. Саричевої Н. М. (вх.№ 

3067 від 15.06.2021 р.) технічні документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, 

врахувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових книг а також пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового 

комплексу та охорони природного середовища (протокол №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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0702 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,8202 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чумалі та с. Опрілівці гр. Осолінському Мирону 

Степановичу. 

1.1. Передати у власність гр. Осолінському Мирону Степановичу земельні ділянки загальною 

площею 1,0702 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122487000:04:001:0222 для 

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

Колонія, 1 с. Чумалі із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 0,8202 га. в т. ч. площею 0,1046 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0343 вул. Світанок, площею 0,3079 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0342, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Опрілівці та площею 0,1767 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0224, площею 0,1035 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0223, 

площею 0,1275 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0231 по вул. Колонія, із земель 

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

Чумалі. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5124 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Ярошу 

Ігорю Петровичу. 

2.1. Передати у власність гр. Ярошу Ігорю Петровичу земельні ділянки, загальною площею 

0,5124 га. для ведення особистого селянського господарства  в т. ч. площею 0,0799 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0307, площею 0,0940 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0306, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0308, 

площею 0,2385 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0309 із земель 

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

с. Опрілівці. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8818 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,6318 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Дідух Ярославу Івановичу. 

3.1. Передати у власність гр. Дідух Ярославу Івановичу земельні ділянки загальною площею 

0,8818 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0090 для 

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

Франка, 36 с. Опрілівці, із земель житлової та громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6318 га. в т.ч. площею 0,1700 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0089, площею 0,0780 га кадастровий номер 6122487000:03:001:0096, 

площею 0,0955 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0092, площею 0,2883 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0087 по вул. І. Франка, із земель 

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

с. Опрілівці. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6185 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики гр. Бутрину 

Василю Богдановичу. 

4.1. Передати у власність гр. Бутрину Василю Богдановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6185 га в т.ч. площею 0,2087 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0403, площею 0,1046 га. кадастровий номер 



6122487000:02:001:0402, площею 0,3052 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0396 із 

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

пункту с. Новики. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7539 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,5039 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Новики гр. Попович Юлії Казимирівні. 

5.1. Передати у власність гр. Попович Юлії Казимирівні земельні ділянки загальною площею 

0,7539 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0390 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Бічна, 25 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,5039 га. в т.ч.  площею 0,1088 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0391, площею 0,1326 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0393, 

площею 0,2625 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0392 із земель 

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

Новики. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8862 га. в т.ч. площею 0,0902 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,7960 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Опрілівці гр. Ленько Петру Івановичу. 

6.1. Передати у власність гр. Ленько Петру Івановичу земельні ділянки, загальною площею 

0,8862 га. в т. ч. площею 0,0902 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0078 для 

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

Українки, 17 с. Опрілівці із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 0,7960 га в т.ч. площею 0,1335 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0077, площею 0,0799 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0076, площею 0,0952 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0079, 

площею 0,2577 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0080, площею 0,2297 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0091 із земель сільськогосподарського призначення 

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3134 га. для ведення особистого 

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

Надії Петрівні. 

7.1. Передати у власність гр. Середі Надії Петрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3134 га в т.ч. площею 0,1839 га. кадастровий 

номер 6122487000:04:001:0232, площею 0,1295 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0235, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чумалі. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6161 га. для ведення особистого 

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

Василю Миколайовичу. 

8.1. Передати у власність гр. Щурко Василю Миколайовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6161 га в т.ч.  площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0595, площею 0,3161 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0593, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 
 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6350 га. для ведення особистого 

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

Огородник Ользі Олександрівні. 

9.1. Передати у власність гр. Огородник Ользі Олександрівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6350 га в т.ч.  площею 0,1350 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0512, площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0513, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0514, 

площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0602 із земель 

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

Стриївка. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,6302 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

1,3802 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Колодне гр. Цьомкало Василю Григоровичу. 

10.1. Передати у власність гр. Цьомкало Василю Григоровичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,6302 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 61224848000:02:001:0737 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в вул. Лесі 

Українки, 5 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 1,3802 га в. т.ч. площею 0,3117 га. кадастровий номер 

6122484800:01:002:0537 по вул. Л. Українки, площею 0,1128 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0740, площею 0,2983 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0739, 

площею 0,2992 га. кадастровий номер 6122484800:01:002:0538, площею 0,3582 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0738 із земель сільськогосподарського призначення 

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

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9210 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,6710 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шимківці гр. Плисюку Петру Савовичу. 

11.1. Передати у власність гр. Плисюку Петру Савовичу земельні ділянки, загальною площею 

0,9210 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122489600:02:004:0017 для 

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

Гайова, 2 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 0,6710 га в. т.ч. площею 0,4065 га. кадастровий номер 

6122489600:02:004:0018 по вул. Гайова, площею 0,2645 га. кадастровий номер 

6122489600:02:004:0258 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться 

в межах населеного пункту с. Шимківці.                                             

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.6208 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

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

0,3708 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Кобилля гр. Дроняк Марії Михайлівні. 

12.1. Передати у власність гр. Дроняк Марії Михайлівні земельні ділянки, загальною площею 

0,6208 га. в т. ч. площею 0.2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0299 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Садова, 5 із 

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,3708 га в т. ч. площею 0,0392 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0303 по вул. Садова, площею 0,2648 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0294, площею 0,0668 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0632 із 

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

пункту с. Кобилля. 



13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1912 га. т.ч. площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,9412 га.  для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Максимівка  та с. Чагарі-Збаразькі   гр. Кінь 

Ярославу Антоновичу. 

13.1. Передати у власність гр. Кінь Ярославу Антоновичу земельні ділянки, загальною площею 

1,1912 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0452 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. Сонячна, 26 с. 

Максимівка, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,9412 га.  в т. ч. площею 0,1075 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0455 по вул. Сонячна с. Максимівка та  площею 0,8337 га. кадастровий 

номер 6122486400:04:001:0298 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах с. Чагарі-Збаразькі. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8509 га. для ведення особистого 

селянського,  які знаходиться в межах населеного пункту с. Синягівка гр. Маслюх Ярославу 

Йосиповичу. 

14.1.  Передати у власність гр. Маслюх Ярославу Йосиповичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,8509 га. в т. ч. площею 0,0341 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0349 по вул. Лесі Українки, площею 0,2950 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0340, площею 0,1738 га. кадастровий номер 

6122487800:02:001:0339, площею 0,3480 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0342  із 

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

пункту с. Синягівка. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6192 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

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

особистого селянського господарства, загальною площею 0,3692 га, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Залужжя гр. Малишко Євгену Павловичу. 

15.1. Передати у власність гр. Малишко Євгену Павловичу земельні ділянки загальною 

площею 0,6192 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0102 для 

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

Ополянка, 16, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,3692 га в т.ч. площею 0,1769 га. кадастровий номер 

6122488200:01:003:0105, площею 0,1923 га. кадастровий номер 6122488200:03:001:0523 із 

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

пункту с. Залужжя. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2190 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с Нижчі Луб'янки гр. Батюк Марії 

Тадеївні. 

16.1. Передати у власність гр. Батюк Марії Тадеївні земельну ділянку  площею 0,2190 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0021 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського, 19  із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с Нижчі Луб'янки гр. Стечишин Наталії 

Степанівні. 

17.1. Передати у власність гр. Стечишин Наталії Степанівні земельну ділянку  площею 0,2500 

га.  кадастровий номер 6122486700:02:001:0586  для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 11 із земель житлової і 

громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Нижчі Луб'янки. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0408 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Данилюку Володимиру 

Степановичу 

18.1. Передати у власність гр. Данилюку Володимиру Степановичу земельну ділянку  площею 

0,0408 га.  кадастровий номер 6122482400:02:001:0612  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Кінцева, 23 із земель житлової і 

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

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2713 га. в т.ч. 0,1339 га для будівництва 

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

особистого селянського господарства  площею 0,1374 га, які знаходиться в межах населеного 

пункту с. Новики гр. Бутрин Ользі Антонівні 

19.1. Передати у власність гр. Бутрин Ользі Антонівні земельні ділянки загальною площею 

0,2713 га. в т. ч. площею 0,1339 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0404 для будівництва 

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

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства  

площею 0,1374 га  кадастровий номер 6122487000:02:001:037 із земель сільськогосподарського 

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

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1011 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Онисько Віталію 

Романовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Онисько Віталію Романовичу земельну ділянку  площею 0,1011 

га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0565 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Грицівці. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2503 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки гр. Шурмі Надії 

Василівні. 

21.1. Передати у власність гр. Шурмі Надії Василівні земельну ділянку  площею 0,2503 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0549 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с.  Нижчі Луб'янки. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1612 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Цвях Марії Петрівні. 

22.1. Передати у власність гр. Цвях Марії Петрівні  земельну ділянку  площею 0,1612 га.  

кадастровий номер 6122484500:02:001:0300 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лесі Українки, 23 із земель житлової і 

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

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верняки гр. Кісіль Галині Ярославівні. 

23.1. Передати у власність гр. Кісіль Галині Ярославівні земельну ділянку  площею 0,2500 га.  

кадастровий номер 6122488200:02:002:0110 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Завальна, 11 із земель житлової і громадської 

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

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  



ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4896 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Онишкевичу 

Михайлу Володимировичу. 

24.1. Передати у власність гр. Онишкевичу Михайлу Володимировичу земельну ділянку  

площею 0,4896 га. кадастровий номер 6122488800:01:005:0496 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с.  Чернихівці. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3500 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи  гр. Смакулі Марії 

Кіндратівні. 

25.1. Передати у власність гр. Смакулі Марії Кіндратівні земельну ділянку  площею              

0,3500 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1032 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.  Доброводи. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чумалі гр. Гарбуз Андрію Васильовичу. 

26.1. Передати у власність гр. Гарбуз Андрію Васильовичу земельну ділянку  площею 0,2500 

га.  кадастровий номер 6122487000:04:001:0238 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 46 із земель житлової і 

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

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8924 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки гр. 

Вівюрці Ярославі Михайлівні. 

27.1. Передати у власність гр. Вівюрці Ярославі Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,8924 га. в т. ч. площею 0,5024 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0547,  площею 0,3900 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0549, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1994 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Трач Марії 

Володимирівні. 

28.1. Передати у власність гр. Трач Марії Володимирівні земельну ділянку площею              

0,1994 га.  кадастровий номер 6122489600:02:001:0243 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 25 із земель житлової 

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

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2228 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Шимківці гр. Олійник Марії Матвіївні. 

29.1. Передати у власність гр. Олійник Марії Матвіївні земельну ділянку  площею 0,2228 га.  

кадастровий номер 6122489600:02:003:0328 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шкільна, 22 із земель житлової і громадської 

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

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0615 га для будівництва і обслуговування житлового 

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

Збараж гр. Руденко Віталію Володимировичу. 

30.1. Передати у власність гр. Руденко Віталію Володимировичу земельну ділянку  площею 



0,0615 га.  кадастровий номер 6122410100:02:003:1306 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Г.Сковороди, 13 із земель 

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

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1814 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Добриводи гр. Чорній Лесі Антонівні. 

31.1. Передати у власність гр. Руденко Віталію Володимировичу земельну ділянку  площею 

0,1814 га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:1030 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 61 із земель житлової 

і громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Добриводи. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки гр. Гуменюк Надії 

Антонівні. 

32.1. Передати у власність гр. Гуменюк Надії Антонівні земельну ділянку  площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0584 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Нижчі Луб'янки. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0343 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Травневе гр. Мудзику Федіру Івановичу. 

33.1. Передати у власність гр. Мудзику Федіру Івановичу земельну ділянку  площею 0,0343 га.  

кадастровий номер 6122488400:03:001:0291 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка, 66 із земель житлової і громадської 

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

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5256 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Болязуби  гр. Іванчук Володимиру 

Васильовичу. 

34.1. Передати у власність гр. Іванчук Володимиру Васильовичу земельну ділянку  площею 

0,5256 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0611 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Болязуби. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га для ведення особистого селянського 

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

Володимирівні. 

35.1. Передати у власність гр. Козловій Оксані Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0459 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 
 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1916 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі 

Луб'янки  гр. Крамар Людмилі Богданівні. 

36.1. Передати у власність гр. Крамар Людмилі Богданівні земельну ділянку  площею 0,1916 

га.  кадастровий номер 6122481500:02:002:0376 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Гараріна, 16 із земель житлової і громадської 

забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб'янки. 



37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1980 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с Нижчі 

Луб'янки  гр. Бебко Петру Івановичу. 

37.1. Передати у власність гр. Бебко Петру Івановичу земельну ділянку  площею 0,1980 га.  

кадастровий номер 6122486700:01:003:0015 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського, 9 із земель житлової і 

громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Нижчі Луб'янки. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1418 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с 

Новики гр. Фесині Миколі Костянтиновичу. 

38.1. Передати у власність гр. Фесині Миколі Костянтиновичу земельну ділянку  площею 

0,1418  га.  кадастровий номер 6122487000:02:001:0405 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Незалежності, 13 із земель 

житлової і громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Новики. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2412 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с Синява  

гр. Грицині Надії Петрівні. 

39.1. Передати у власність гр. Грицині Надії Петрівні земельну ділянку  площею 0,2412  га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0774 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Турського, 26 із земель житлової і 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3216 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Колодне  гр. Крепкій Ніні Сергївні. 

40.1. Передати у власність гр. Крепкій Ніні Сергіївні  земельну ділянку  площею 0,3216 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:002:0384 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Колодне. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9795 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Колодне  гр. Крепкому Ігорю 

Сергійовичу. 

41.1. Передати у власність гр. Крепкому Ігорю Сергійовичу  земельну ділянку  площею 0,9795 

га. кадастровий номер 6122484800:01:002:0383 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Колодне. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1386 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с Кобилля  гр. Богайчуку Григорію 

Григоровичу. 

42.1. Передати у власність гр. Богайчуку Григорію Григоровичу земельну ділянку  площею 

0,1386 га.  кадастровий номер 6122484500:02:002:0520 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 24 із земель житлової 

і громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Кобилля. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8338 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,5838 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Максимівка  гр. Стахняк Степану Ярославовичу. 



43.1. Передати у власність гр. Стахняк Степану Ярославовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,8338 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 61224864000:02:001:0453 для 

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

Сонячна,22 с. Максимівка із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,5838 га в. т.ч. площею 0,5062 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0451, площею 0,0776 га. кадастровий номер 

612248600:02:001:0458 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Максимівка. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7357 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та загальною площею 

1,4857 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Колодне гр. Роздольській Надії Миколаївні. 

44.1. Передати у власність гр. Роздольській Надії Миколаївні земельні ділянки, загальною 

площею 1,7357 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122484800:02:001:0758 для 

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

Українки, 3 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 1,4857 га в. т.ч. площею 0,5168 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0760 по вул. І. Франка, площею 0,3253 га. кадастровий номер 

6122484800:01:002:0352 по вул. Лесі Українки, площею 0,2436 га. кадастровий номер 

612248480:01:002:0321, площею 0,4000 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0757 із 

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

пункту с. Колодне. 

45.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2415 га. для ведення особистого селянського 

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

Павловичу. 

45.1. Передати у власність гр. Смик Ярославу Павловичу  земельну ділянку  площею            

0,2415 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0271 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться  в межах населеного пункту с. Максимівка. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9181 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

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

0,6681 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Решнівка гр. Мурза Людмилі Пилипівні. 

46.1. Передати у власність гр. Мурза Людмилі Пилипівні земельні ділянки, загальною площею 

0,9181 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122489600:03:001:0451 для 

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

Шевченка, 47 с. Решнівка із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,6681 га. в т.ч. площею 0,1935 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0448, площею 0,4746 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0447 по вул. Шевченка із земель сільськогосподарського призначення 

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

47.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Доброводи гр. Ліщинській Ніні Степанівні. 

47.1. Передати у власність гр. Ліщинській Ніні Степанівні земельну ділянку  площею            

0,2500 га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:1039 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 43 із земель житлової 

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



48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Витківці гр. Швидкій Ользі Орестівні. 

48.1. Передати у власність гр. Швидкій Ользі Орестівні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:03:001:0195 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Тимошенка, 33 із земель житлової та 

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

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3496 га. для ведення особистого 

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

Лисій Зеновії Мирославівні. 

49.1. Передати у власність гр. Лисій Зеновії Мирославівні  земельні ділянки загальною 

площею 0,3496 га. в т.ч. площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0980, 

площею 0,1996 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0979 по вул. Богуна для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться  в межах населеного пункту с. Доброводи. 

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5159 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богуна, 55 та 

площею 0,2659 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Доброводи гр. Петрик Марії Іванівні. 

50.1. Передати у власність гр. Петрик Марії Іванівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5159 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 61224824000:02:002:0951 для 

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

Богуна, 55 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2659 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0950 із земель 

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

Доброводи. 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8467 га. в т. ч. 0,2450 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богуна, 57 та 

площею 0,6017 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Доброводи гр. Романюк Ользі Мирославівні. 

51.1. Передати у власність гр. Романюк Ользі Мирославівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,8467 га. в т. ч. площею 0,2450 га.  кадастровий номер 61224824000:02:002:0976 для 

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

Богуна, 57 із земель житлової та громадської забудови та для  ведення особистого селянського 

господарства площею 0,6017 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0975 із земель 

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

Доброводи. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2158 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Базаринці гр. Соляр Василю Богдановичу. 

52.1. Передати у власність гр. Соляр Василю Богдановичу земельну ділянку  площею            

0,2158 га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0382 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Б. Хмельницького, 58 із земель 

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

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5132 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Шевченка, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне              



гр. Шинкарук Ірині Адамівні. 

53.1. Передати у власність гр. Шинкарук Ірині Адамівні  земельну ділянку  площею           0,5132 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0761 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться  в межах населеного пункту с. Колодне. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1777 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Залужжя гр. Світановській Лілії Петрівні. 

54.1. Передати у власність гр. гр. Світановській Лілії Петрівні земельну ділянку  площею 

0,1777 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0301 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по  вул. І. Франка, 80 із земель житлової 

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

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7100 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Цвях 

Юрію Богдановичу. 

55.1. Передати у власність гр. Цвях Юрію Богдановичу  земельні ділянки загальною площею 

0,7100 га. в т. ч. площею 0,1467 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1006, площею 0,2040 

га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1007, площею 0,2033 га. кадастровий  номер 

6122482400:02:002:1004, площею 0,1560 га кадастровий номер 6122482400:02:002:1005 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

56.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0734 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Мартиневич Галині Іванівні. 

56.1. Передати у власність гр. Мартиневич Галині Іванівні земельну ділянку  площею           

0,0734 га.  кадастровий номер 6122410100:02:003:1267 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Генерала  Павленка, 5 із земель 

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

57.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2096 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Івашківці гр. Горбоніс Галині Василівні. 

57.1. Передати у власність гр. Горбоніс Галині Василівні земельну ділянку  площею              

0,2096 га.  кадастровий номер 6122483000:04:001:0305 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Байди Вишневецького, 33 із 

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

Івашківці. 

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Чорний Ліс гр. Шкулі Василю Богдановичу. 

58.1. Передати у власність гр. Шкулі Василю Богдановичу  земельну ділянку  площею  0,2500 

га.  кадастровий номер 6122480400:02:001:0246 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка, 38 із земель житлової і громадської 

забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Чорний Ліс. 

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0062 га.  для будівництва індивідуального гаража № 

91 по вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  м. Збараж   гр. Грицак Євгенії Мефодіївні   



59.1. Передати у власність гр. Грицак Євгенії Мефодіївні земельну ділянку площею              

0.0062 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0342 для будівництва індивідуального гаража 

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

населеного пункту  м. Збараж. 

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Новий Роговець гр. Жонці Роману Ігоровичу. 

60.1. Передати у власність гр. Жонці Роману Ігоровичу  земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0064 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Б. Хмельницького, 77 із земель житлової і 

громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с. Новий Роговець. 

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1369 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Смакулі Миколі 

Володимировичу. 

61.1. Передати у власність гр. Смакулі Миколі Володимировичу   земельну ділянку площею 

0,5132 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1031 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться  в межах населеного пункту с. Доброводи. 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Васьків Теклі Михайлівні. 

62.1. Передати у власність гр. Васьків Теклі Михайлівні  земельну ділянку  площею              

0,2500 га.  кадастровий номер 6122481500:02:002:0372 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зелена, 34 із земель житлової і 

громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту  с.  Вищі Луб’янки. 

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4436 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка  гр. Войціховському 

Бориславу Євгеновичу. 

63.1. Передати у власність гр. Войціховському Бориславу Євгеновичу  земельну ділянку 

площею 0,4436 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0353 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Добромірка.    

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0027 га.  для будівництва індивідуального гаража № 

3 по вул. Д. Вишнівецького,  із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Постовій Ользі Іванівні. 

64.1. Передати у власність гр. Постовій Ользі Іванівні земельну ділянку площею 0.0027 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:3333 для будівництва індивідуального гаража № 3 по 

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

населеного пункту  м. Збараж. 

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4577 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах с. Зарубинці гр. Гуменній Іванні Романівні. 

65.1. Передати у власність гр. Гуменній Іванні Романівні  земельні ділянки загальною площею 

0,4577 га.  га в т. ч.  площею 0,1760 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0430, площею 

0,2267 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0429, площею 0,0550 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0431 по вул. Шевченка, для ведення особистого селянського господарства  

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



пункту с. Зарубинці. 

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6215 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах с Зарубинці гр. Мелех Галині Богданівні. 

66.1. Передати у власність гр. Мелех Галині Богданівні  земельні ділянки загальною площею 

0,6215 га. в т. ч.  площею 0,2985 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0478, площею 

0,3230 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0442 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

67.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2306 га. для ведення особистого селянського 

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

Валентині Петрівні. 

67.1. Передати у власність гр. Максимів Валентині Петрівні земельну ділянку  площею 0,2306 

га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0437 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3938 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах с Зарубинці гр. Каплун Володимиру 

Богдановичу. 

68.1. Передати у власність гр. Каплун Володимиру Богдановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,3938 га в т. ч.  площею 0,0996 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0422, 

площею 0,1100 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0421, площею 0,0952 га. кадастровий 

номер 612283100:02:001:0423, площею 0,0890 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0424 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

69. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8926 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та       0,6426 га. для 

ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах                с. Зарубинці 

гр. Яцко Ользі Михайлівні. 

69.1. Передати у власність гр. Яцко Ользі Михайлівні земельні ділянки загальною площею  

0,8926 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0459 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Оболоня, 11 та  

для  ведення особистого селянського господарства загальною площею      0,6426 га. в т. ч.  

площею 0,1557 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0458, площею 0,4869 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0457,  із земель сільськогосподарського призначення 

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

70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6209 га. в т. ч. 0,0868 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,5341 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Зарубинці  гр. Гарасимишин Василю Івановичу 

70.1. Передати у власність гр. Гарасимишин Василю Івановичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,6209 га. в т. ч. площею 0,0868 га.  кадастровий номер 6122483100:02:001:0492 для 

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

Шевченка, 44 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5341 га. в т. ч. площею 0,1582 га. кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0495, площею 0,1931 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0491, площею 0,1828 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0484 із 

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



пункту с. Зарубинці. 

71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2300 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Доброводи гр. Барановській Марії Василівні. 

71.1. Передати у власність гр. Барановській Марії Василівні земельну ділянку  площею 0,2300 

га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:1038 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Нова, 23 із земель житлової і громадської 

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

72. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1698 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Зарубинці гр. Ястремській Ярославі Гнатівні. 

72.1. Передати у власність гр. Ястремській Ярославі Гнатівні земельну ділянку  площею 0,1698 

га.  кадастровий номер 6122483100:02:001:0412 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Веселка, 11 із земель житлової і громадської 

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

73. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1891 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Новики  гр. Ільницькій Світлані Романівні. 

73.1. Передати у власність гр. Ільницькій Світлані Романівні земельну ділянку  площею 0,1891 

га.  кадастровий номер 6122487000:02:001:0408 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Центральна, 9 із земель житлової і 

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

74.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1470 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи  гр. Мниху Миколі 

Андрійовичу. 

74.1. Передати у власність гр.  Мниху Миколі Андрійовичу земельну ділянку  площею  0,1470 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0621 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

75.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,3655 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці  гр. Більчук Оксані 

Георгіївні. 

75.1. Передати у власність гр.  Більчук Оксані Георгіївні  земельну ділянку  площею             

1,3655 га. кадастровий номер 6122489600:02:002:0242 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) с. Шимківці. 

76. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4058 га. в т. ч. 0,2000 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею  1,2058 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Чорний Ліс  гр. Таращуку Івану Андрійовичу. 

76.1. Передати у власність гр. Таращуку Івану Андрійовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,4058 га. в т. ч. площею 0,2000 га.  кадастровий номер 6122480400:02:001:2222 для 

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

Франка, 11 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,2058 га. в т. ч. площею 0,2915 га. кадастровий номер 

6122480400:02:001:0244 по вул. І. Франка, площею 0,3143 га. кадастровий номер 

6122480400:02:001:0250,  площею 0,6000 га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0251 із 



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

пункту с. Чорний Ліс. 

77. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0100 га.  для будівництва індивідуального гаража № 

1-б  по вул. М. Грушевського, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  м. Збараж гр. Вархомій Мирославу Андрійовичу. 

77.1. Передати у власність гр. Вархомій Мирославу Андрійовичу земельну ділянку площею 

0.0027 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1311 для будівництва індивідуального гаража 

№ 1-б по вул М. Грушевського із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  м. Збараж. 

78. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1638 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці  гр. Пелех Роману 

Васильовичу. 

78.1. Передати у власність гр.  Пелех Роману Васильовичу земельну ділянку  площею          

0,1638 га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0509 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

79. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2387 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах с Стриївка гр. Ренделюк Тетяні 

Ярославівні. 

79.1. Передати у власність гр. Ренделюк Тетяні Ярославівні земельні ділянки загальною 

площею 0,2387  га. в т. ч.  площею 0,1087 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1021, 

площею 0,1300 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1019, для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Стриївка. 

80.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах с. Максимівка гр. Кінь Надії Іванівні. 

80.1. Передати у власність гр. Кінь Надії Іванівні земельну ділянку площею 0,6000 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0441 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Максимівка. 

81. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2,0000 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

Сонячна, 14 с. Максимівка та загальною площею 1,7500 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Чагарі Збаразькі та с. 

Максимівка  гр. Кінь Мирославу Івановичу. 

81.1. Передати у власність гр. Кінь Мирославу Івановичу земельні ділянки загальною площею 

2,0000 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122486400:02:001:0442 для 

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

Сонячна, 14  с. Максимівка із земель житлової і громадської забудови та для  ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 1,7500 га. в т. ч. площею 0,1600 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0443 по вул. Сонячна с. Максимівка, площею 0,2600 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0286, площею 1,3300 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0287 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту  с. Чагарі-Збаразькі. 

82. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0100 га. для будівництва індивідуального гаража 

№17 по вул. Родини Білинських  із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 



в межах населеного пункту  м. Збараж   гр. Клименко Оксані Іванівні.    

82.1. Передати у власність гр. Клименко Оксані Іванівні земельну ділянку площею 0,0100 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:002:0746 для будівництва індивідуального гаража № 17 по 

вулиці Родини Білинських, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  м. Збараж. 

83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи  гр. Кукурудзі Тамарі 

Василівні. 

83.1. Передати у власність гр. Кукурудзі Тамарі Василівні земельну ділянку  площею        0,1000 

га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1036 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.  Доброводи. 

84. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4863 га. для ведення особистого 

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

Іваненко Марії Омелянівні. 

84.1. Передати у власність гр. Іваненко Марії Омелянівні  земельні ділянки загальною площею 

0,4863 га. в т. ч. площею 0,1364 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0305, площею 0,3499 

га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0298 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кобилля. 

85. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4864 га. в т. ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 1,2364 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Болязуби   гр. Риловій Валентині Григорівні. 

85.1. Передати у власність гр. Риловій Валентині Григорівні земельні ділянки, загальною 

площею 1,4864 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122484800:03:001:0606 для 

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

Січових Стрільців, 21 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,2364 га. в т. ч. площею 0,4878 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:001:0607, площею 0,3594 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0617 

по вул. Січових Стрільців,  площею 0,1165 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0609, 

площею 0,2727 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0608 із земель 

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

Болязуби. 

86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4520 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах та за межами  с. Киданці гр. Гнатишин 

Ользі Миколаївні. 

86.1. Передати у власність гр. Гнатишин Ользі Миколаївні земельні ділянки загальною площею 

1,4520 га. в т. ч.  площею 0,2223 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0344, площею 

0,2000 га. кадастровий номер 6122484200:02:006:0007, площею 0,2000 га.  кадастровий номер 

6122484200:02:002:0417, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0343, 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0579 із земель 

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

Киданці та площею 0,4797 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0665 для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться за  межами населеного пункту с. Киданці. 

87. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4415 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 



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

0,1915 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Мала Березовиця  гр. Кубів Івану Франковичу. 

87.1. Передати у власність гр. Кубів Івану Франковичу земельні ділянки загальною площею 

0,4415 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122483600:03:001:0356 для 

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

Центральна, 37 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1915 га.  кадастровий номер 6122483600:03:001:0355 по 

вул. Центральна  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с. Мала Березовиця. 

88. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2,1745 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  

загальною площею 1,9254 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця  гр. Кубів Орисі Петрівні. 

88.1. Передати у власність гр. Кубів Орисі Петрівна  земельні ділянки загальною площею 

2,1745 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122483600:03:001:0354 для 

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

Горішна, 29 із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 1,9245 га в т. ч.  площею 0,5228 га.  кадастровий номер 

6122483600:03:001:0349, площею 0,4766 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0350, 

площею 0,5571 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0351, площею 0,0702 га. 

кадастровий номер 6122483600:03:001:0352,  площею 0,2978 га. кадастровий номер 

6122483600:03:001:0353 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту  с. Мала Березовиця. 

89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3701 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  

загальною площею 1,1201 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі  гр. Мацьків Івану Васильовичу. 

89.1. Передати у власність гр. Мацьків Івану Васильовичу  земельні ділянки загальною 

площею 1,3701 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122486400:03:001:0157 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 18 

Березня, 11 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 1,1201 га. в т. ч.  площею 0,4771 га. кадастровий номер 

6122486400:03:001:0158 по вул. 18 Березня, площею 0,6430 га. кадастровий номер 

6122486400:03:001:0159  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Гори-Стрийовецькі. 

90. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4934 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах с Новики гр. Фесині Миколі 

Костянтиновичу. 

90.1. Передати у власність гр. Фесині Миколі Костянтиновичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4934  га. в т. ч.  площею 0,1812 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0411, площею 0,1661 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0410, площею 0,1461 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0409 із 

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

пункту с. Новики. 

91. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1785 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Рарок Галині 

Йосипівні. 



91.1. Передати у власність гр. Рарок Галині Йосипівні земельну ділянку  площею 0,1785 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0622 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кінцева, 20 із земель житлової і громадської 

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

92. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шили  гр. Порохняк Роману 

Андрійовичу. 

92.1. Передати у власність гр. Порохняк Роману Андрійовичу  земельну ділянку  площею 

0,1600 га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0188 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться  в межах населеного пункту с. Шили. 

93.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2190 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с Нижчі Луб'янки                      гр. 

Залуцькому Івану Зіновійовичу. 

93.1.  Передати у власність гр. Залуцькому Івану Зіновійовичу земельну ділянку  площею 

0,2190 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0033 для будівництва і обслуговування 

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

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

Луб'янки. 

94. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3558 га. в т. ч. 0,2141 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею 1,1417 га. для 

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

Доброводи гр. Длугаш Надії Теодорівні. 

94.1.  Передати у власність гр. Длугаш Надії Теодорівні земельні ділянки, загальною площею 

1,3558 га. в т. ч. площею 0,2141 га.  кадастровий номер 6122482400:02:001:0604 для 

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

Кінцева, 67 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,1417 га в т. ч. площею 0,1872 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0607, площею 0,1972 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0608, 

площею 0,0603 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0605, площею 0,5120 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0609, площею 0,1850 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0606 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

95.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7353 га. для ведення особистого 

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

Біняж Наталії Петрівні. 

95.1. Передати у власність гр. Біняж Наталії Петрівні земельні ділянки загальною площею 

0,7353 га. в т. ч. площею 0,2484 га. кадастровий номер 6122489600:02:004:0011, площею 0,0873 

га. кадастровий номер 6122489600:02:004:0467, площею 0,2251 га. кадастровий номер 

6122489600:02:004:0012, площею 0,1745 га. кадастровий номер 6122489600:02:004:0468 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

96.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Добромірка гр. Римар Андрію Васильовичу. 

96.1.  Передати у власність гр. Римар Андрію Васильовичу земельну ділянку  площею 0,2500 

га.  кадастровий номер 6122482600:02:001:0354 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Незалежності, 7 із земель житлової і 

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

97.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах с. Синява гр. Барицькій Тетяні Петрівні. 

97.1. Передати у власність гр. Барицькій Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,6000 га. 

кадастровий номер 6122487800:01:005:0006 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Синява. 

98.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах с. Чернихівці гр. Артемчук Марії Михайлівні. 

98.1.  Передати у власність гр. Артемчук Марії Михайлівні земельну ділянку площею           

0,2000 га. кадастровий номер 6122488800:01:005:0087 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

99. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6170 га. в т.ч. 0,2011 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею 0,4159 га. для 

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

Чернихівці гр. Лановому Ігорю Івановичу. 

99.1. Передати у власність гр. Лановому Ігорю Івановичу земельні ділянки, загальною площею 

0,6170 га. в т. ч. площею 0,2011 га.  кадастровий номер 6122488800:02:001:0412 для 

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

Загородня,16 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,4159 га. кадастровий 

номер 6122488800:02:003:0443 для  ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Чернихівці. 

100. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9000 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею 0,6500 га. для 

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

Кобилля гр. Грещук Богдану Григоровичу. 

100.1. Передати у власність гр. Грещук Богдану Григоровичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,9000 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 61224845000:02:001:0302 для 

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

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

господарства загальною площею 0,6500 га. в т. ч. площею 0,2675 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0634, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0633, 

площею 0,0778 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0635, площею 0,2047 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0301 із земель сільськогосподарського призначення 

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

101. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2116 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Мала Березовиця гр. Борис Володимиру Володимировичу. 

101.1. Передати у власність гр. Борис Володимиру Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2116 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0387 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Набережна, 4 із земель житлової 

і громадської забудови, яка  знаходиться в межах населеного пункту                с. Мала Березовиця. 

102. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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



житлового будинку, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Турчин 

Оксані Сафатівні. 

102.1. Передати у власність гр. Турчин Оксані Сафатівні земельну ділянку площею 0,2500 га.  

кадастровий номер 6122486400:02:001:0461 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Галана, 31 із земель житлової і громадської 

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

103. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3042 га. для ведення особистого селянського 

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

Миколаївні. 

103.1. Передати у власність гр. Романській Тетяні Миколаївні земельну ділянку  площею 

0,3042 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0429 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

104. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1834 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці  гр. Барабаш Степану 

Богдановичу. 

104.1. Передати у власність гр. Барабаш Степану Богдановичу земельну ділянку  площею 

0,1834 га. кадастровий номер 6122483100:01:001:0049 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

105. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4926 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та площею 1,2426 га. для 

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

Решнівка гр. Яцишин Тетяні Олександрівні. 

105.1. Передати у власність гр. Яцишин Тетяні Олександрівні земельні ділянки, загальною 

площею 1,4926 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122489600:03:001:0453 для 

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

Шевченка, 63 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,2426 га. в т. ч. площею 0,1861 га. кадастровий 

номер 6122489600:03:001:0455 по вул. Шевченка, площею 0,2615 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0452, площею 0,2950 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0458,  

площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0457, із земель 

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

Решнівка. 

106.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8557 га. в т. ч. 0,0989 га. для будівництва 

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

0,7568 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Верняки гр. Притуляк Марії Іванівні. 

106.1. Передати у власність гр. Притуляк Марії Іванівні земельні ділянки, загальною площею 

0,8557 га. в т. ч. площею 0,0989 га.  кадастровий номер 6122488200:02:002:0105 для 

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

Завальна, 15 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,7568 га. в т. ч. площею 0,2064 га.  кадастровий номер 

6122488200:02:001:0699, площею 0,1330 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0698, 

площею 0,0866 га. кадастровий номер 6122488200:02:002:0108,  площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0107, площею 0,1808 га. кадастровий номер 

6122488200:02:002:0106 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Верняки. 



107. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Дзьобі Михайлу Михайловичу. 

107.1.  Передати у власність гр. Дзьобі Михайлу Михайловичу земельну ділянку площею 

0,2500 га.  кадастровий номер 6122481500:02:001:0414 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 14 із земель житлової 

і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

108. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Киданці гр. Маркевич Світлані Михайлівні. 

108.1. Передати у власність гр. Маркевич Світлані Михайлівні земельну ділянку площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0661 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

пункту с. Киданці. 

109.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0000 га. в т. ч. 0,5000 га. для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту               с. 

Киданці та площею 0,5000 га. яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці               гр. 

Дідух Марії Михайлівні. 

109.1.  Передати у власність гр. Дідух Марії Михайлівні земельну ділянку загальною площею 

1,0000 в т. ч. площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0660 для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за 

межах населеного пункту с. Киданці та площею 0,5000 га. кадастровий номер 

6122484200:01:001:0609 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Киданці. 

110.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7282 га. для ведення особистого 

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

Марії Андріївні. 

110.1. Передати у власність гр. Немеш Марії Андріївні земельні ділянки, загальною площею 

1,7282 га. в т. ч. площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0662 для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці, 

площею 0,3441 га.  кадастровий номер 6122484200:02:002:0378, площею 0,1000 га.  

кадастровий номер 6122484200:02:005:0026, площею 0,1700 га.  кадастровий номер 

6122484200:02:005:0024, площею 0,1515 га  кадастровий номер 6122484200:02:002:0373, 

площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122484200:02:005:0025, площею 0,2126 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:002:0379 із земель сільськогосподарського призначення 

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

111. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2097 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці  гр. Комаринській 

Марії Григорівні. 

111.1. Передати у власність гр. Комаринській Марії Григорівні земельну ділянку  площею 

0,2097 га. кадастровий номер 6122488800:01:005:0086 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

112. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Типило Наталії 

Іванівні. 



112.1. Передати у власність гр. Типило Наталії Іванівні  земельну ділянку  площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0685 для ведення особистого селянського господарства, 

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

пункту с. Киданці. 

113. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Марак Надії Іванівні. 

113.1. Передати у власність гр. Марак Надії Іванівні  земельну ділянку  площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0684 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Киданці. 

114. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3526 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах с Доброводи  гр. Дідух Василю 

Ярославовичу. 

114.1. Передати у власність гр. Дідух  Василю Ярославовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,3526 га в т.ч.  площею 0,2010 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1017, 

площею 0,1516 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1042, для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  в межах населеного пункту с. Доброводи. 

115. Затвердити технічну документацію із землеустрою загальною площею 1,2266 га. в т. ч. 

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

будівель і споруд с. Максимівка та  загальною площею 0,9766 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка та с. 

Чагарі-Збаразькі  гр. Гановському Володимиру Станіславовичу. 

115.1. Передати у власність гр. Гановському Володимиру Станіславовичу  земельні ділянки 

загальною площею 1,2266 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 

6122486400:02:001:0447 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Сонячна, 8 с. Максимівка,  із земель житлової і громадської забудови 

та для  ведення особистого селянського господарства  загальною площею 0,9766  га. в т. ч.  

площею 0,4111 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0460 по вул. Сонячна, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Максимівка, площею 0,5655 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0289, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Чагарі-Збаразькі. 

116. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Королишин Мар’яні 

Андріївні. 

116.1. Передати у власність гр. Королишин Мар’яні Андріївні  земельну ділянку  площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0694 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Киданці. 

117. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Палівода Сергію 

Степановичу. 

117.1. Передати у власність гр. Палівода Сергію Степановичу   земельну ділянку  площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0692 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Киданці.     

118. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 



господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Хомен Ользі 

Михайлівні. 

118.1. Передати у власність гр. Хомен Ользі Михайлівні   земельну ділянку  площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0686 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Киданці. 

119. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4750 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Оліх Олегу 

Володимировичу. 

119.1. Передати у власність гр. Оліх Олегу Володимировичу земельну ділянку  площею 0,4750  

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0690 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Киданці. 

120. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Кривій Галині 

Петрівні. 

120.1. Передати у власність гр.  Кривій Галині Петрівні земельну ділянку  площею 0,5000  га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0693 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Киданці. 

121. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Шуліпі Павлу 

Петровичу. 

121.1. Передати у власність гр.  Шуліпі Павлу Петровичу земельну ділянку  площею            

0,5000  га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0689 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Киданці.     

122. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8605 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах та за межами с .Киданці гр. Підгірській 

Ярославі Павлівні. 

122.1. Передати у власність гр. Підгірській Ярославі Павлівні земельні ділянки загальною 

площею 0,8605 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484200:02:007:0026, 

площею 0,1105 га. кадастровий номер 6122484200:02:006:0030, із земель 

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

Киданці та площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0688, для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться  за межами населеного пункту с. Киданці. 

123. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Зарембі Ірині 

Богданівні. 

123.1. Передати у власність гр. Зарембі Ірині Богданівні земельну ділянку  площею               

0,4000  га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0691 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Киданці. 

124. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Федак Назару 



Івановичу. 

124.1. Передати у власність гр. Федак Назару Івановичу земельну ділянку  площею          0,5000  

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0687 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Киданці. 

125. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0578 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж  гр. Гнатишин Марії Григорівні. 

125.1. Передати у власність гр. Гнатишин Марії Григорівні земельну ділянку площею   0,0578 

га.  кадастровий номер 6122410100:02:005:1137 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сонячна, 10 із земель житлової і громадської 

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

126. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7673 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  площею 0,5173 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Решнівка гр. Кравчук Галині Миколаївні. 

126.1. Передати у власність гр. Кравчук Галині Миколаївні земельні ділянки, загальною 

площею 0,7673 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122489600:03:001:0460 для 

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

Шевченка,19 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства   площею 0,5173  га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0459 із 

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

пункту с. Решнівка. 

127. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею  0,5189 га. для ведення особистого 

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

Гупало Вірі Іванівні. 

127.1. Передати у власність гр. Гупало Вірі Іванівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5189 га. в т. ч. площею 0,0276 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0351 по вул. Лесі 

Українки, площею 0,1180 га.  кадастровий номер 6122487800:02:001:0353, площею 0,2222 га.  

кадастровий номер 6122487800:02:001:0350, які знаходяться в межах населеного пункту           с. 

Синягівка, площею 0,1511 га.  кадастровий номер 6122487800:02:002:0775 яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Синява, для ведення особистого селянського господарства, із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля). 

128.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5799 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

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

1,3299 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Шимківці гр. Панасюк Жанні Василівні. 

128.1. Передати у власність гр. Панасюк Жанні Василівні земельні ділянки, загальною площею 

1,5799 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122489600:02:001:0244 для 

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

Травнева, 17 із земель житлової та громадської забудови, та для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,3299 га. в т. ч. площею 0,3299  га. кадастровий 

номер 6122489600:02:001:0245 по вул. Травнева та площею 1,0000 га. кадастровий номер 

6122489600:04:001:0229 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться 

в межах населеного пункту с. Шимківці. 

129. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3814 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Іванчани  гр. Собецькій Людмилі 



Іванівні. 

129.1. Передати у власність гр.  Собецькій Людмилі Іванівні  земельну ділянку  площею 0,3814  

га. кадастровий номер 6122483600:02:002:0368 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Іванчани. 

130. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці  гр. Партика Світлані 

Євгенівні. 

130.1. Передати у власність гр.  Партика Світлані Євгенівні земельну ділянку  площею  0,3000  

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0683 для ведення особистого селянського 

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

межами  населеного пункту с. Киданці. 

131. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Колодне гр. Ганжі Степану Федоровичу. 

131.1. Передати у власність гр. Ганжі Степану Федоровичу земельну ділянку площею 0,2500 

га.  кадастровий номер 61224848000:02:001:0764 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул.  Шкільна, 33 із земель житлової та 

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

132. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5421 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  площею 0,2921 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Доброводи гр. Олійник Петру Миколайовичу. 

132.1. Передати у власність гр. Олійник Петру Миколайовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,5421 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:1041 для 

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

Смакули, 5 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,2921  га. кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1040 для  ведення особистого селянського господарства по вул. 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

133.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2218 га. в т. ч. 0,1404 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  площею 1,0814 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Шимківці гр. Саксон Володимиру Олексійовичу. 

133.1. Передати у власність гр. Саксон Володимиру Олексійовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,2218 га. в т. ч. площею 0,1404 га.  кадастровий номер 6122489600:02:002:0240 для 

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

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

господарства загальною площею 1,0814 га. в т. ч.  площею 0,1292  га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0329,  площею 0,4519 га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0224, 

площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122489600:02:002:0243 із земель 

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

Шимківці. 

134.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5200 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

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

1,2700 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах та за 

межами населеного пункту с. Киданці гр. Семішан Ірині Ігорівні. 



134.1. Передати у власність гр. Семішан Ірині Ігорівні земельні ділянки, загальною площею 

1,5200 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122484200:02:002:0455 для 

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

Марківщини, 39 із земель житлової та громадської забудови та  для  ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,2700 га. в т. ч. площею 0,2700 га. кадастровий 

номер 6122484200:02:006:0046, які знаходяться в межах населеного пункту               с. Киданці,  

площею 1,0000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0682, для  ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці. 

135.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1991 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Іванчани гр. Стручак Надії Вікторівні. 

135.1.  Передати у власність гр. Стручак Надії Вікторівні земельну ділянку  площею           0,1991 

га.  кадастровий номер 6122483600:02:001:0362 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 27 із земель житлової і 

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

136.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Олишківці  гр. Постумент Леонтію Васильовичу 

136.1.  Передати у власність гр. Постумент Леонтію Васильовичу  земельну ділянку  площею 

0,2500 га.  кадастровий номер 6122483300:04:001:0285 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Мирна, 12 із земель житлової і 

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

137. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Розношинці  гр. Косюк Оксані 

Іванівні. 

137.1. Передати у власність гр.  Косюк Оксані Іванівні земельну ділянку  площею 0,2500  га. 

кадастровий номер 6122485400:01:002:0385 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Розношинці. 

138.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1606 га. в т. ч. 0,1607 га. для будівництва 

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

0,9999 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Доброводи  гр. Мостовому Семену Петровичу. 

138.1. Передати у власність гр. Мостовому Семену Петровичу  земельні ділянки, загальною 

площею 1,1606 га. в т. ч. площею 0,1607 га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:1035 для 

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

Нова, 31  із земель житлової та громадської забудови та для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею площею 0,9999 га. в т. ч. площею 0,1313 га.  кадастровий 

номер 6122482400:02:001:0613, площею 0,1200 га., кадастровий номер 

6122482400:02:001:0614, площею 0,3625 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0615, 

площею 0,1211 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0617 га., площею 0,0800 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0619, площею 0,1850 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1037 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

139. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2970 га. в т. ч. 0,1186 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  площею 0,1784 га. 



для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

с. Доброводи  гр. Мостовій Любов Теодорівні. 

139.1. Передати у власність гр. Мостовій Любов Теодорівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,2970 га. в т. ч. площею 0,1186 га.  кадастровий номер 6122482400:02:001:0611 для 

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

Кінцева, 39 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,1784 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0618 із земель 

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

Доброводи. 

140. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0218 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м.Збараж гр. Телев'яку Руслану 

Олеговичу. 

140.1. Передати у власність гр.  Телев'яку Руслану Олеговичу земельну ділянку  площею 0,0218 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1075 по вул. Шолом Алейхема для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться  в межах населеного пункту м. Збараж. 

141. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0159 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

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

0,7659 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб'янки гр. Козар Василю Ярославовичу. 

141.1. Передати у власність гр. Козар Василю Ярославовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,0159 га. в т. ч. площею 0,2500 га.  кадастровий номер 6122481500:02:001:0141 для 

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

Шевченка, 7 із земель житлової та громадської забудови та для  ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 0,7659 га  в т. ч. 0,1519 га.  кадастровий номер 

6122481500:02:001:0144, площею 0,2940 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0143, 

площею 0,3200 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0142 із земель 

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

с. Вищі Луб'янки. 

142. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8855 га. в т. ч. 0,1500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та  загальною площею 

0,7355 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Чумалі гр. Вінніцькій Марії 

Йосипівні.

 

142.1. Передати у власність гр. Вінніцькій Марії Йосипівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,8855 га. в т. ч. площею 0,1500 га.  кадастровий номер 6122487000:04:001:0236 для 

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

Лісова, 3 із земель житлової та громадської забудови та для  ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 0,7355 га  в т. ч. 0,0361 га.  кадастровий номер 

6122487000:04:001:0237 по вул. Лісова, площею 0,1116 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0227, площею 0,1609 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0239, 

площею 0,1672 га., кадастровий номер 6122487000:04:001:0241 га., площею 0,1000 га. 

кадастровий номер  6122487000:04:001:0234, площею 0,1597 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0230, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чумалі. 

143.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

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



пункту м. Збараж гр. Саричевій Наталії Михайлівні. 

143.1.  Передати у власність гр. Саричевій Наталії Михайлівні земельну ділянку  площею 

0,1000 га.  кадастровий номер 6122480400:05:003:0345 для будівництва і обслуговування 

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

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

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

145. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            

ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 


