
      
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/8/73                                                                                                 від 09 липня 2021 року 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земель-

них ділянок в натурі (на місцевості) та пере-

дачу їх у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Івахів Г. М. (вх.№ 3009 від 11.06.2021 р.), гр. Поповича С. П. (вх.№ 2996 

від 10.06.2021 р.), гр. Бригадир О. В. (вх.№ 2982 від 09.06.2021 р.), гр. Шуста І. Я. (вх. № 2960 

від 09.06.2021 р.), гр. Мучка В. М. (вх.№ 2978 від 09.06.2021 р.), гр. Гв'язди О. І. ( вх.№ 3021, 

3022 від 11.06.2021 р.), гр. Хрущ В. І. (вх.№ 3034 від 14.06.2021 р.), гр. Стефановської В. С. 

(вх.№ 3024 від 11.06.2021 р.), гр. Василини О. П. (вх.№ 3012 від 11.06.2021 р.), гр. Прядуна І. 

І. (вх.№ 3088 від 15.06.2021 р.), гр. Горбоніс Г. В. (вх.№ 3090 від 15.06.2021 р.), гр. Горбоніс В. 

Т. (вх. № 3089 від 15.06.2021р.), гр. Дептак Н. А. (вх.№ 3035 від 14.06.2021 р.), гр. Герас М. З. 

(вх.№ 3121 від 16.06.2021 р.), гр. Каспрій А. С. (вх.№ 3165, вх.№ 3164 від 17.06.2021 р.), гр. 

Опанасенко Н. О. (вх.№ 3190 від 18.06.2021 р.), гр. Чабана І. О. (вх.№ 3191 від 18.06.2021 р.), 

гр. Козяр М. М. (вх.№ 3155 від 17.06.2021 р.), гр. Клімової Є. Д. (вх.№ 3247 від 25.06.201 р.), 

гр. Длябоги Г. П. (вх.№ 3246 від 25.06.2021 р.), гр. Яскілка М. П. (вх.№ 3245 від 25.06.2021 р.), 

гр. Галагус Л. Н. (вх.№ 3226 від 24.06.2021 р.), гр. Мусій Я. Т. ( вх. № 3219 від 24.06.2021р.), 

гр. Ковальчук О. В. (вх.№ 2304 від 23.06.2021 р.), гр. Складанюк Г. В. (вх. № 3257 від 25.06.2021 

р.), гр. Гардамали Ю. А. (вх. № 3283 від 29.06.2021р.), гр. Соловей С. С. (вх. №3292, 3293 від 

29.06.2021р.), гр. Коваля Т. В. (вх. № 3266 від 29.06.2021 р.), гр. Боярчук Л. Й. (вх. № 3297 від 

30.06.2021р.), гр. Репети І. В. (вх. № 3298 від 30.06.2021 р.), гр. Драган Б. В. (вх.№ 3308 від 

30.06.2021 р.), гр. Рудяк Г. В. (вх.№ 3320 від 01.07.2021 р.), гр. Венгриняка Р. М. (вх.№ 3318 від 

01.07.2021 р.), гр. Венгриновича В. В. (вх.№3317 від 01.07.2021 р.), гр. Гончук Л. Б. (вх. № 

3384 від 30.06.2021 р.), гр. Школи П. Й. (вх.№3323 від 01.07.2021 р.), гр. Гук Я. Г. (вх.№ 3349, 

вх. № 3350 від 01.07.2021 р.), гр. Хованець Н. Б. (вх.№ 3336 від 01.07.2021 р.), гр. Теслюк М. 

А. (вх.№ 3327 від 01.07.2021 р.), гр. Герас Я. С. (вх.№ 3366 від 02.07.2021 р.), гр. Нікітюк І. В. 

(вх.№ 3380 від 02.07.2021 р.), технічні документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

хувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових книг а також пропозиції постій-

ної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового компле-

ксу та охорони природного середовища (протокол №15 від 02.07.2021 р.)  керуючись ст. 12, 19, 

20,40, 81,116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про міс-

цеве 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 діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3679 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля  гр. Івахів Галині Мойсе-

ївні. 

1.1. Передати у власність гр. Івахів Галині Мойсеївні земельні ділянки, загальною площею 

1,3679 га. в т. ч. площею 0,5001 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0641, площею 0,2413 

га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0642, площею 0,2478 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0643, площею 0,3787 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0644 із зе-

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

с. Кобилля. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної діля-

нки 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. 

Новики гр. Поповичу Степану Петровичу. 

2.1. Передати у власність гр. Поповичу Степану Петровичу земельну ділянку  площею          

0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0412 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Кутиші, 30  із земель житлової і гро-

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної діля-

нки в натурі (на місцевості) площею 0,1700 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

Луб'янки гр. Бригадир Оксані Володимирівні. 

3.1. Передати у власність гр. Бригадир Оксані Володимирівні земельну ділянку  площею 0,1700 

га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0035 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського, 7  із земель житлової і громад-

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

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  діля-

нки в натурі (на місцевості) площею 0,2692 га. для ведення особистого селянського господар-

ства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки гр. Шусту Івану Яросла-

вовичу. 

4.1. Передати у власність гр. Шусту Івану Ярославовичу земельну ділянку  площею 0,2692 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:001:0594 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. І. Франка із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в ме-

жах населеного пункту с.  Нижчі Луб'янки. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0000 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,7500 га. для 

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

Максимівка гр. Мучка Василю Михайловичу. 

5.1. Передати у власність гр. Мучка Василю Михайловичу земельні ділянки загальною площею 

1,0000 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0207 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Стара Максимі-

вка, 23, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського гос-

подарства  площею 0,7500 га.  кадастровий номер 6122486400:02:002:0208 по вул. Стара Мак-

симівка із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах насе-

леного пункту с. Максимівка. 

6. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0949 га. т. ч. площею 0,2500 га. для будівни-

цтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною пло-

щею 0,8449 га.  для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Нижчі Луб'янки гр. Гв'язді Оксані Іринеївні. 



6.1. Передати у власність гр. Гв'язді Оксані Іринеївні земельні ділянки, загальною площею 

1,0949 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0585 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. І. Франка, 92, із 

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8449 га.  в т. ч. площею 0,0859 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0589 по вул. І. Франка та  площею 0,7590 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0592, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної діля-

нки 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. 

Максимівка гр. Хрущ Володимиру Івановичу. 

7.1. Передати у власність гр. Хрущ Володимиру Івановичу земельну ділянку  площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0444 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 с. Максимівка. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5555 га. для ведення особистого селянського,  

які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці гр. Стефановській Валентині Станісла-

вівні. 

8.1.  Передати у власність гр. Стефановській Валентині Станіславівні земельні ділянки             за-

гальною площею 0,5555 га. в т. ч. площею 0,1365 га. кадастровий номер 

6122484200:02:001:0508, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0509, пло-

щею 0,1690 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0462, площею 0,1500 га. кадастровий 

номер 6122484200:02:007:0036 для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

с. Киданці. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної діля-

нки 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. 

Чернихівці  гр. Василині Ользі Петрівні. 

9.1. Передати у власність гр. Василині Ользі Петрівні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0510 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд  по вул. Кривулі, 19  із земель житлової і громадської 

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

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,0598 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

ївка гр. Прядуну Івану Івановичу. 

10.1. Передати у власність гр. Прядуну Івану Івановичу земельну ділянку  площею 0,0598 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0342 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 17  із земель житлової і громад-

ської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,5694 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Горбоніс Галині Василівні. 

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

0,5694 га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0309 для ведення особистого селянського го-

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

населеного пункту с. Івашківці. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-



лянки в натурі (на місцевості) площею 0,2559 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Горбоніс  Василю Тадейо-

вичу. 

12.1. Передати у власність гр. Горбоніс Василю Тадейовичу земельну ділянку  площею 0,2559 

га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0308 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в межах населе-

ного пункту с.  Івашківці. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Кре-

тівці гр. Дептак Надії Андрониківні. 

13.1. Передати у власність гр. Дептак Надії Андрониківні земельну ділянку  площею             

0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0158 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Дружби, 78  із земель житлової і гро-

мадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,3925 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя  гр. Герас Марії Зеновіївні. 

14.1. Передати у власність гр. Герас Марії Зеновіївні земельну ділянку  площею 0,3925 га. ка-

дастровий номер 6122483000:01:003:0042 для ведення особистого селянського господарства із 

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

кту с. Залужжя. 

15. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2063 га. т. ч. площею 0,1000 га. для будівни-

цтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  площею 0,1063 

га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пу-

нкту  м. Збараж гр. Каспрій Андрію Степановичу. 

15.1. Передати у власність гр. Каспрію Андрію Степановичу земельні ділянки, загальною пло-

щею 0,2063 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1310 для буді-

вництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. Полу-

ботка, 54, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,1063 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1319 по вул. Полубо-

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

пункту  м. Збараж. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 1,1685 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Опанасенко Наталії 

Омелянівні. 

16.1. Передати у власність гр. Опанасенко Наталії Омелянівні земельну ділянку  площею 

1,1685 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0462 для ведення особистого селянського го-

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

населеного пункту с. Максимівка. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Кар-

начівка  гр. Чабану Ігорю Олеговичу. 

17.1. Передати у власність гр. Чабану Ігорю Олеговичу земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6123884100:02:001:0252 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд  по вул. Островського, 7  із земель житлової і громад-

ської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Карначівка. 

18. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-



нок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1573 га. т. ч. площею 0,2500 га. для будівни-

цтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною пло-

щею 0,9073 га.  для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Кобилля  гр. Козяр Марії Михайлівні. 

18.1. Передати у власність гр. Козяр Марії Михайлівні земельні ділянки, загальною площею 

1,1573 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0304 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 7, 

із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,9073 га.  в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0638, площею 0,4044 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0639, пло-

щею 0,2029 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0307,  із земель сільськогосподарського 

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

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Олиш-

ківці гр. Клімовій Євгенії Дмитрівні. 

19.1. Передати у власність гр. Клімовій Євгенії Дмитрівні земельну ділянку  площею            

0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0286 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 35  із земель житлової і 

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

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1553 га. для ведення особистого селянсь-

кого господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Чеснівський Раковець гр. Для-

бозі Ганні Петрівні. 

20.1. Передати у власність гр. Длябозі Ганні Петрівні земельні ділянки загальною  площею 

0,1553 га. в т. ч. площею 0,1139 га. кадастровий номер 6122481800:04:001:0250, площею 0,0414 

га. кадастровий номер 6122481800:04:001:0251 по вул. Берегова для ведення особистого селя-

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

межах населеного пункту с. Чеснівський Раковець. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Гри-

цівці гр. Яскілка Марії Петрівні. 

21.1. Передати у власність гр. Яскілка Марії Петрівні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485600:03:001:0192 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд  по вул. Дружби, 6  із земель житлової і громадської 

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

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,7128 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі  гр. Галагус Людмилі 

Несторівні. 

22.1. Передати у власність гр. Галагус Людмилі Несторівні земельну ділянку  площею  0,7128 

га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0299 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в межах населе-

ного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,4195 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Мусій Ярославу Теодоро-

вичу. 

23.1. Передати у власність гр. Мусій Ярославу Теодоровичу земельну ділянку  площею 0,4195 

га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0307 для ведення особистого селянського господар-



ства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в межах населе-

ного пункту с. Івашківці. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Чу-

малі гр. Ковальчук Ользі Василівні. 

24.1. Передати у власність гр. Ковальчук Ользі Василівні земельну ділянку  площею               

0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0243 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лісова, 22  із земель житлової і гро-

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,0908 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

раж гр. Складанюк Ганні Василівні. 

25.1. Передати у власність гр. Складанюк Ганні Василівні земельну ділянку площею          0,0908 

га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1138 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Козубських, 12  із земель житлової і громад-

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

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,3270 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Гардамалі Юрію Анто-

новичу. 

26.1. Передати у власність гр. Гардамалі Юрію Антоновичу земельну ділянку  площею 0,3270 

га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0205 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в межах населе-

ного пункту с. Максимівка. 

27. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3507 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для будів-

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

площею 1,1007 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Ліски гр. Соловей Світлані Степанівні. 

27.1. Передати у власність гр. Соловей Світлані Степанівні земельну ділянку  загальною пло-

щею 1,3507 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0529 для буді-

вництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Клячків-

ського, 4 та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,1007 га в 

т.ч. площею 0,0355 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0528 по вул. Клячківського, пло-

щею 1,0652 га. кадастровий номер 6122483000:03:002:0039, із земель сільськогосподарського 

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

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7042 га. т. ч. площею 0,1556 га. для будів-

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

площею 1,5486 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Мала Березовиця гр. Ковалю Тарасу Володимировичу. 

28.1. Передати у власність гр. Ковалю Тарасу Володимировичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,7042 га. в т. ч. площею 0,1556 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0388 для 

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

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

господарства загальною площею 1,5486  га.  в т. ч. площею 0,4256 га. кадастровий номер 

6122483600:03:001:0389, площею 0,4337 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0390, пло-

щею 0,1292 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0391, площею 0,3023 га. кадастровий 

номер 6122483600:03:001:0392, площею 0,2578 га. кадастровий номер 



6122483600:03:001:0393, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться  в межах населеного пункту  с. Мала Березовиця. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га. для ведення особистого селянсь-

кого господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці гр. Боярчук Ларисі 

Йосипівні. 

29.1. Передати у власність гр. Боярчук Ларисі Йосипівні земельні ділянки загальною  площею 

0,6000 га. в т. ч. площею 0,3033 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0289, площею 0,2967 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0291 для ведення особистого селянського госпо-

дарств із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населе-

ного пункту с. Мусорівці. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5300 га. т. ч. площею 0,2500 га. для будів-

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

0,2800 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населе-

ного пункту  с. Старий Збараж   гр. Репеті Ірині Василівні. 

30.1. Передати у власність гр. Репеті Ірині Василівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5300 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0717 для будівництва 

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

65 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господар-

ства площею 0,2800 га.   кадастровий номер 6122488200:02:001:0719,  із земель сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту  с. Старий Збараж. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8287 га. т. ч. площею 0,2500 га. для будів-

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

площею 0,5787 га.  для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Синягівка  гр. Драган Богдані Володимирівні. 

31.1. Передати у власність гр. Драган Богдані Володимирівні земельні ділянки, загальною пло-

щею 0,8287 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0348 для буді-

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

Українки, 66, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5787 га.  в т. ч. площею 0,0734 га. кадастровий номер 

612248780:02:001:0344 по вул. Лесі Українки, площею 0,0935 га. кадастровий номер 

6122487800:02:001:0355, площею 0,4118 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0345,  із зе-

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

с. Синягівка. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0645 га. для ведення особистого селянсь-

кого господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці  гр. Рудяк Галині 

Володимирівні. 

32.1. Передати у власність гр. Рудяк Галині Володимирівні земельні ділянки, загальною пло-

щею 1,0645 га. для ведення особистого селянського господарства  в т. ч. площею 0,6300 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0554, площею 0,1185 га.  кадастровий номер 

6122485400:02:001:0558, по вул. Адамівка площею 0,1760 га. кадастровий номер 

6122485400:02:001:0557, площею 0,1400 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0560,  із зе-

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

с. Красносільці. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Но-

вий Рогівець гр. Венгриняку Ростиславу Михайловичу. 

33.1. Передати у власність гр. Венгриняку Ростиславу Михайловичу земельну ділянку площею 



0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0084 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Б. Хмельницького, 10  із земель жит-

лової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Рогівець. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Чу-

малі гр. Венгриновичу Василю Васильовичу. 

34.1. Передати у власність гр. Венгриновичу Василю Васильовичу  земельну ділянку  площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0245 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 22  із земель житлової і 

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

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,1296 га для будівництва і обслуговування житлового 

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

билля гр. Гончук Лесі Богданівні. 

35.1. Передати у власність гр. Гончук Лесі Богданівні  земельну ділянку  площею                  0,1296 

га. кадастровий номер 61224845002:002:0651 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 57  із земель житлової і громадської 

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

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7715 га. для ведення особистого селянсь-

кого господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці  гр. Школі Петру 

Йосафатовичу. 

36.1. Передати у власність гр. Школі Петру Йосафатовичу земельні ділянки, загальною пло-

щею 0,7715  га. для ведення особистого селянського господарства  в т. ч. площею 0,2446 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0555, площею 0,2859 га. кадастровий номер 

6122485400:02:001:0556, площею 0,2410 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0559 по 

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

населеного пункту с. Красносільці. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3896 га. т. ч. площею 0,2500 га. для будів-

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

площею 1,1396 га.  для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Нижчі Луб’янки  гр. Гук Ярославі Григорівні. 

37.1. Передати у власність гр. Гук Ярославі Григорівні земельні ділянки, загальною площею 

1,3896 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0588 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 90, із 

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,1396 га.  в т. ч. площею 0,0961 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0591, площею 0,7932 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0598, пло-

щею 0,2503 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0593, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту  с. Нижчі Луб’янки. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки 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. Зба-

раж гр. Хованець Наталії Богданівні. 

38.1. Передати у власність гр. Хованець Наталії Богданівні земельну ділянку  площею          

0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1322 для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. В. Стуса, 13 із земель житлової і 

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

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-



лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,9500 га. т. ч. площею 0,2500 га. для будів-

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

площею 1,7000 га.  для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Решнівка гр. Теслюку Миколі Антоновичу. 

39.1. Передати у власність гр. Теслюку Миколі Антоновичу земельні ділянки, загальною пло-

щею 1,9500 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0442 для буді-

вництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   по вул. І.Фра-

нка, 32, із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського гос-

подарства загальною площею 1,7000 га.  в т. ч. площею 0,5968 га. кадастровий номер 

6122489600:01:001:0339, площею 0,1976 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0449, пло-

щею 0,1140 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0443, площею 0,1878 га. кадастровий 

номер 6122489600:03:001:0445, площею 0,4286 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0441, площею 0,1752 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0440 по 

вул. І. Франка, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах 

населеного пункту  с. Решнівка. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ді-

лянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7114 га. для ведення особистого селянсь-

кого господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Залужжя гр. Герас Ярославі 

Степанівні. 

40.1. Передати у власність гр. Герас Ярославі Степанівні земельні ділянки, загальною площею 

0,7114 га. для ведення особистого селянського господарства  в т. ч. площею 0,3201 га. кадаст-

ровий номер 6122483000:02:001:0358, площею 0,3913 га. кадастровий номер 

6122483000:03:001:0527, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Залужжя. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді-

лянки в натурі (на місцевості) площею 0,2416 га. для будівництва і обслуговування житлового 

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

ївка гр. Нікітюк Ірині Василівні. 

41.1. Передати у власність гр. Нікітюк Ірині Василівні земельну ділянку  площею 0,2416 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0341 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 32 із земель житлової і громадської 

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

42. Громадянам зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавст-

вом порядку. 

43. Громадянам  виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            ст. 

91 Земельного кодексу України. 

44. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Начальник  відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 

 

 

 


