
Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 
 

Розглянувши заяви  гр. Фіцуляк С.В. (вх.№ 3421 від 05.07.2021 р.), гр. Романко Р.А. (вх.№ 3442 

від 06.07.2021 р.), гр.Пацули Н.І. (вх.№ 3304 від 29.06.2021 р.), гр. Турчин П.М. (вх№ 3473 від 

07.07.2021 р.), гр. Громик К.М. (вх.№ 395 від 08.07.2021 р.), гр. Бойко В.А. (вх.№ 3498 від 

03.07.2021 р.), гр. Кобзар Т.П. (вх.№ 3526 від 12.07.2021 р.), гр. Крамар М.П. (вх.№ 3527 від 

12.07.2021 р.), гр. Зварич О.Г. (вх.№ 3408 від 05.07.2021 р.),  гр. Резнік Н.В. (вх.№ 3389 від 

02.07.2021 р.), гр. Воркуна О.Я. (гр. 3139 від 16.06.2021 р.), гр. Ручинської Л.Д. (вх.№ 2523 від 

19.05.2021 р.), гр. Будоли Т.П. (вх.№ 2508 від 18.05.2021 р.), гр. Маринович М.Я. (вх.№ 3052 

від 14.06.2021 р.), гр. Ремези В.Г. (вх.№ 2830 від 03.06.2021 р.), гр.Бочара М.О. (вх.№ 3560 від 

14.07.2021 р.), гр. Притулі О.М. (вх.№ 3557 від 14.07.2021 р.), гр. Кошіль І.Г. (вх.№ 3538 від 

13.07.2021 р.), гр. Хомко О.А. (вх.№ 3532 від 13.07.2021 р.), гр. Діденко О.М. (вх.№ 3535 від 

13.07.2021 р.), гр. Резнік А.Г. (вх.№ 3390 від 02.07.2021 р.), про дозвіл на складання технічної 

документації щодо відновлення меж земельної ділянки, врахувавши дані земельно-облікових 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол № 17  від  14.07. 2021 р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 121, 125, 126 

Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Законом України “Про землеустрій, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, 

Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, 

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл гр. Фіцуляк Стефанії Вірі Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,7607 га. в т.ч. площею 0,7491 га. та площею 0,0116 га.,із земель 

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

с.Нижчі Луб’янки. 

2. Дати дозвіл гр. Романко Раїсі Антонівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 1,0228 га. в т.ч. площею 0,2957 га.,  площею 0,2700 га., площею 0,2071 га., 

площею 0,2500 га.,із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с.Олишківці. 

3. Дати дозвіл гр. Пацулі Надії Ігорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею 0,2896 га.  

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

пункту с. Доброводи. 

4. Дати дозвіл гр. Турчин Петру Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 



загальною  площею 0,4181 га. в т.ч. площею 0,0923 га.,  площею 0,2185 га., площею 0,1073 

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

пункту с.Кретівці. 

5. Дати дозвіл гр. Громик Клавдії Михайлівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,3371 га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

Шевченка, 31  с. Решнівка  із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 1,0871 га. в т.ч. площею 0,2785 га., 

площею 0,2842 га., площею 0,5244 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

6. Дати дозвіл гр. Бойко Василю Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2013 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Хоми. 

7. Дати дозвіл гр. Кобзар Тетяні Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 1,2023 га. в т.ч. площею 0,2329 га.,  площею 0,3500 га., площею 0,2594 га., 

площею 0,3600 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с.Олишківці. 

8. Дати дозвіл гр. Крамар Марії Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,5292 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки по вул.Шевченка. 

9. Дати дозвіл гр. Зварич Олександрі Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 1,1090 га. в т.ч. площею 0,2500 га.,  площею 0,1885 га., площею 0,3367 га., 

площею 0,3338 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с.Вищі Луб’янки. 

10. Дати дозвіл гр. Резнік Надії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,5815 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

11. Дати дозвіл гр. Воркун Олександру Ярославовичу  на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною  площею 0,1507 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту м.Збараж по вул. Чорновола. 

12. Дати дозвіл гр. Ручинській Лесі Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,6337 га. в т.ч. площею 0,3743 га.,  площею 0,2594 га. по вул. Лесі 

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

населеного пункту с.Нижчі Луб’янки. 

13. Дати дозвіл гр. Будоли Тарасу Петровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 



загальною  площею 1,3000 га. в т.ч. площею 0,1447 га.,  площею 0,1001га., площею 0,3179 га., 

площею 0,2313 га., площею 0,2687 га.. площею 0,2373 га., із земель сільськогосподарського 

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

14. Дати дозвіл гр. Маринович Марії Ярославівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6235 га. в т.ч. 0,1400 га. для 

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

Смакули, 19  с. Доброводи  із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею  0,4835 га. в т.ч. площею 0,2598 га., 

площею 0,1733 га., площею 0,0504 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

15. Дати дозвіл гр. Кулині Надії Мефодіївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,4699 га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

Заграївка, 1  с. Кобилля із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею  1,2199 га. в т.ч. площею 0,3132 га., площею 

0,2297 га., площею 0,1637 га., площею 0,5133 га., із земель сільськогосподарського 

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

16. Дати дозвіл гр. Ремезі Володимиру Григоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,7600 га. в т.ч. площею 0,0904 га., площею 0,1023 га., площею 0,0616 га., 

площею 0,2200 га., площею  0,2857 га.,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с.Кобилля. 

17. Дати дозвіл гр. Бочару Михайлу Олексійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 1,1207 га. в т.ч. площею 0,1824 га., по вул. Гарагіна, площею 0,3039 га. та 

площею 0,1565 га., площею 0,4779 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с.Вищі Луб’янки та с. Новий Роговець. 

18. Дати дозвіл гр. Притулі Ользі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,3296 га. в т.ч. площею 0,1062 га. та площею 0,1234 га., площею 0,1000 

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

пункту с. Старий Збараж. 

19. Дати дозвіл гр. Кошіль Івану Григоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,5400 га. в т.ч. площею 0,2000 га. та площею 0,2000 га., площею 0,1400 

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

пункту с.Кобилля. 

20.  Дати дозвіл гр. Гаврилик Степану Йосиповичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,2752 га. в т.ч. площею 0,1421 га. по вул.  Дружби,  площею 0,1331 га.,   із 

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

пункту с.Кретівці. 

21. Дати дозвіл гр. Хомко Ользі Антонівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 



загальною  площею 0,9079 га. в т.ч. площею 0,6885 га. та площею 0,2194 га.,   із земель 

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

с.Синява. 

22. Дати дозвіл гр. Діденко Олена Миколаївна на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0087 га. для обслуговування індивідуального 

гаража №144 по вул.Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

23. Дати дозвіл гр. Резнік Андрію Григоровичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,2527 га. в т.ч. площею 0,1500 га.,  площею 0,1027 га. по вул. І.Франка, із 

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

пункту с. Вищі Луб’янки. 

 

24. Рекомендувати громадянам: 

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

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

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

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості).    

24.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомостей про 

земельну ділянку до Державного земельного кадастру подати до Збаразької міської ради для 

розгляду та затвердження  у встановленому законом порядку. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

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

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Спеціаліст І категорії з питань 

правового забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 
 

Начальник  відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 

 

 

 


