
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 В О С ЬМ А   С Е С І Я  

                     Д Р У Г Е  З АС І Д А Н Н Я                                    

 РІШЕННЯ 
№ VIІI/8/82                                                                                  від  09 липня   2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок     
 

    Розглянувши заяви гр. Познанського М. О. ( № 2200 від 27.04.2021 р.), гр. Колачика В. П.   

(вх. № 965/2.7 від 24.03.2021 р.), гр. Дерлиці Д. П. (вх. № 2325 від 07.05.2021 р.), гр. Трача С. 

В. (вх. № 1936 від 14.04.2021р.), гр. Івачевського А. Я. (вх. № 1924 від 13.04.2021 р.), гр. 

Бондарука А. В. (вх.№ 2514 від 19.05.2021 р.), гр. Адамішина А. М.(вх. №2545 від 20.05.2021 

р.), гр. Приступи В. М. (вх. №2610 від 24.05.2021р.),  гр. Яремко Л. М. (вх. № 2731 від 

27.05.2021 р.), гр. Комендат М. В (вх. № 1830 від 07.04.2021 р.), гр.  Королишин І. М. ( вх.№ 

2699 від 26.05.2021 р.), гр.  Кобзара С. Г. (вх. № 1719 від 31.03.2021 р.), гр. Боднару Р. І. (вх. № 

Б-497/2.7 від 08.02.2021 р.), гр. Шпиці М. О. (вх. №2220 від 28.04.2021 р.), гр. Хруняк Т. С. (вх. 

№2171 від 27.04.2021 р.), гр. Яремчук  Н. Т. (вх. № 2058 від 21.04.2021 р.), гр. Осіпчук З. В. 

(вх. № 2154 від 26.04.2021 р.), гр. Максимишин І. І. (№ 1983 від 15.04.2021 р.), гр. Бутрин І. І. 

(вх. № 2468 від 17.05.2021 р.), гр. Мартиненко В. О.(№ 2739 від 27.05.2021 р.), гр. Нечай Н. Й.  

(вх. №2722 від 26.05.2021 р.), гр.  Бурих Д. С. (вх. № 2605 від 21.05.2021 р.), гр. Гальви М. О. 

(вх. № 2716 від 26.05.2021р.), гр. Мариновського А. Ю. (вх. № 2723 від 26.05.2021 р.), гр. 

Каплун О. І. (вх. № 2700 від 26.05.2021р.), гр. Левчука М. Г. (вх. № 2671 від 25.05.2021р.), гр. 

Дзьоби М. М. (вх. № 1831 від 07.04.2021р.), гр. Дзьоби О. М. (вх. № 1827 від 07.04.2021 р.),  

гр. Демків Н. В. (№ 2235 від 05.05.2021 р.),  гр. Дептака В. А. (вх. № 2277 від 06.05.2021р.), гр. 

Твардовського Я. Я. (вх.№Т-789/2.7 від 08.04.2021 р.), гр. Рудого О. М. (№Р-787/2.7 від 

08.04.2021 р.), гр. Табачної О. М.(№ Т-788/2.7 від 08.04.2021 р.), гр. Вавричука В. Ю. (№ 2283 

від 06.05.2021 р.), гр.  Поліщук І. В. (№ 2754 від 27.05.2021 р.), гр. Кутень О. Б. (вх. № 2294 від 

07.05.2021р.), гр.  Яремко І. Б. (вх.№  2311 від 07.05.2021р.), гр. Кошіль І. Г. (вх. № 2329 від 

05.05.2021р.),  гр. Резніка В. С. (вх. № 2338 від 11.05.2021р.), гр. Тененьського Д. Я. (вх. № 

2354 від 11.05.2021р.), гр. Сокальського Д. Б. (вх. № 2372 від 12.05.2021р.), гр. Грубської Г. В. 

(вх. № 2362 від 12.05.2021р.), гр. Грубського Р. М. (вх. № 2361 від 12.05.2021р.), гр. Токар М. 

С. (вх. № 2365 від 12.05.2021 р.), гр. Бабій М. О.(вх. № 2410 від 13.05.2021 р.)  гр. Устименко 

Н. В. (вх. № 2411 від 13.05.2021р.), гр. Устименко І. П. (вх. № 2412 від 13.05.2021р.),гр. 

Литвинчук Г. Т. ( вх. №2403 від 13.05.2021 р.), гр.  Бойчак В. Я.  (№ 2377 від 12.05.2021 р.), гр. 

Бондар А. В. (№ 2390 від 12.05.2021 р.), гр. Романишина Р. О. (№ 2583  від 21.05.2021 р.), гр. 

Гончарук С. І. (№ 2511 від 19.05.2021 р.), гр. Тютюника І. Є.(№ 2621 від 24.05.2021 р.), гр. 

Конечного Л. Р. (№2540 від 19.05.2021 р.), гр. Стецька В. В. (№ 2701 від 26.05.2021 р.),  гр. 

Присяжнюк  Л. М. (№ 2529 від 19.05.2021 р.), гр. Москалюка В. Г. (№2575 від 20.05.2021 р.), 

гр. Чорного В. М. (№ 2595 від 21.05.2021 р.), гр. Кашенець І. С. (№2577 від 20.05.2021 р.), гр. 

Стецько А. В. (№2633 від 24.05.2021 р.), гр. Ляски С. І. (№ 2578 від 20.05.2021 р.) гр. Чабан А. 

М. (№ 2507 від 18.05.2021 р.), гр. Кравчука С. П. ( вх. № 2711 від 26.05.2021 р.), гр. 

Розводовської Г. В. ( вх. № 1977 від 15.04.2021 р.), гр. Бондар І. В.( вх № 2389 від 12.05.2021 



р.), гр. Макух К. В. ( вх. № 2001 від 16.04.2021 р. ), гр. Польового А. Я.( вх. № 2231 від 

30.04.2021 р.),  гр. Буднік О. В. ( вх.№ 2192 від 27.04.2021 р.), гр. Романської О. Ф. ( вх. № 2356 

від 12.05.2021 р.), гр. Буклешова А. О. ( вх № 1705 від 30.03.2021р.), гр. Лахиті О. В. (№1705 

від 25.05.2021 р.), гр. Сіндеєв М. Л. ( вх. № 2632 від 24.05.2021 р.), гр. Монагіної О. А. ( вх № 

2579 від 20.05.2021 р.), гр. Котюшко В. М. ( вх. № 2164 від 26.04.2021 р.), гр. Хрін Ю. Є. ( вх. 

№ 2163 від 26.04.2021 р.), гр. Дзядика І. Є. (вх. № 3075 від 15.06.2021р.), гр. Ліпніцького М. Т. 

( вх. № 390 від 05.02.2021 р.), гр. Коваль О. В.( вх. № 2263 від 05.05.2021 р.), гр. Дутки Н. І. ( 

вх. № 514 від 12.02.2021 р.), гр. Лірук Н. Р. ( вх. № 2266 від 05.05.2021 р.),  гр. Михайлишин А. 

В. ( вх. № 2227 від 30.04.2021 р.), гр.  Гойсака В. Ю. ( вх. № 2226 від 30.04.2021 р.), гр. Демчук 

І. С. ( вх. № 509 від 12.02.2021 р.), гр. Маленчака Я. Я. ( вх. № 2244 від 05.05.2021 р.), гр. 

Попівняка Р. А. ( вх. № 2538 від 19.05.2021 р.), гр. Заблоцького Я. Р. ( вх. № 2134 від 23.04.2021 

р.), гр. Герасимлюк Н. М.( вх. № 2631 від 24.05.2021 р.),  гр.Хруника А. Р. ( вх. № 529від 

12.02.2021 р.), гр. Олійник І. В. (вх. № 2752 від 27.05.2021 р.), гр. Бас Л. В. (вх. № 530 від 

12.02.2021 р.), гр. Кондратюк Г. С. ( вх. № 513 від 12.02.2021 р.), гр. Стецько А. В. ( вх. № 2695 

від 26.05.2021 р.), гр. Колодчака О. О.( вх. № 2434 від 14.05.2021 р.), гр. Грецкіх О. М. ( вх. № 

2537 від 19.05.2021 р.), гр. Кость В. І. ( вх. № К-594/2.7 від 19.02.2021 р. ), гр. Валяш М. І. (вх. 

№ 525 від 12.02.2021 р.), гр. Івашко Б. І. ( вх. № 526 від 12.02.2021 р.), гр. Зелінського Т. І. (вх. 

№ 528 від 12.02.2021 р.), гр. Шуцького О. С. (№ 527від 12.02.2021 р.), гр. Самотіса Ю. І. ( вх. 

№ 2775від 28.05.2021 р.), гр. Тиньо Т. Р (вх. № 2649 від 23.05.2021 р.), гр. Сенчишин М. В. ( 

вх. № 2697 від 26.05.2021 р.), гр. Панчишин В. В. ( вх. № 2698 від 06.05.2021 р.), гр. Ігнатів  О. 

В. (вх № 2269 від 06.05.2021 р.), гр. Ігнатів  С. П. ( вх. № 2270 від 06.05.2021 р.), ), гр. Качалуби 

С. М. ( № 2841 від 02.06.2021 р.), гр. Доротяк Р. В. ( вх. № 534 від 12.02.21 р.), гр. Сторожук В. 

Т. ( вх. № 3114 від 15.06.2021 р.),гр. Дербач Н. Р. ( вх. № 3115 від15.06.2021 р.), гр. Троценка 

О. С. ( вх. № 3141 від 16.06.2021 р.), гр. Двораківської О. Т. ( вх. № 3094 від 15.06.2021 р.) гр. 

Піщанської В. І. ( вх. № 3140 від 16.06.2021 р.), гр. Васкул А. М. (вх. №2728 від 28.05.2021р.), 

гр. Олійник І. В. ( вх. № 3142 від 16.06.2021 р.), гр. Голод М. І. ( вх. № 3143 від 16.06.2021 р.), 

гр. Романської М. В. ( вх № 2946 від 08.06.2021р.), гр. Тимофеєву В. Є ( вх. № 3081 від 

14.06.2021 р.), гр. Типило С. І. ( вх. № 3080 від 15. 6 2021 р.), гр. Герц Р. І. ( вх. № 3079 від 3079 

від 15.06.2021 р.), гр. Паліводи Н. М. ( вх. № 3078 від 15.06.2021 р.), гр. Чуби С. П. ( вх. № 3063 

від 14.06.2021 р.),  гр. Дрижак В. С. ( вх. № 3096 від 15.06.2021 р.), гр. Корилюк Г. П. ( вх. № 

3047 від 14.06.2021 р.), Казнодій Г. М ( вх. № 3126 від 15.06.2021 р.), гр. Жук Р. П. (вх. № 2715 

від 26.05.2021р.), гр. Лесик Ю. І. (вх. № 2745 від 31.05.2021р.), гр. Качки П. Я. (вх. № 3125 від 

16.06.2021р.),  гр. Хомишака С. Д. ( вх. № 3074 від 15.06.2021), гр. Тьора-Кавалок К. О. (вх. 

№2748 від 31.05.2021 р.), гр. Граблюка А. П. ( вх. № 3147 від 16.06.2021 р.), гр. Ковальчика М. 

М. ( вх. № 3133 від 16.06.2021 р.), гр. Сторожук Н. І. ( вх. № 2581 від 20.05.2021 р.), гр. 

Шідлаускас О. Є. ( вх. № 3134 від 16.06.2021 р.), гр. Тлумацького Р. О. ( вх. № Т-625/2.7 від 

24.02.2021 р.), гр. Чорної І. О. ( вх. № 2600 від 21.05.2021 р.), гр. Залещик В. В. (вх. № 2404 від 

13.05.2021 р.), гр. Шелехманов М. І. (вх. № 2601 від 21.05.2021 р.), гр. Наумік С. В. ( вх. № 

2599 від 21.05.2021 р.), гр. Мороз С. Г. ( вх. № 2580 від 20.05.2021 р.), гр. Василевського О. Є. 

( вх. № 1902 від 12.04.2021 р.), гр. Смик К. М. (вх. № 2128 від 22.04.2021р.), гр. Смик Д. М. ( 

вх. № 2127 від 22.04.2021 р.), гр. Кобзар Ю. І. ( вх. № 3073 від 15.06.2021 р.), гр. Симів А. Б.( 

вх. № С-911/2.7 від 13.05.2021 р.), гр. Шеліги М. А. (вх. №3328 від 01.07.2021р.), гр. 

Присяжнюка А. В. (вх. №3239 від 25.06.2021 р.) гр. Білик С.М. (вх.№3120 від16.06.2021р.), гр. 

Бригідир Ю.Б. (вх. №3353 від 02.07.2021р.) гр. Коника Б. Б. (вх. №3384 від 02.07.2021р.) гр. 

Олех М. М. (вх.№3383 від 02.07.2021р.), гр. Симчишина  М. Ю.(вх.№С-1004/2.7 від 

04.06.2021р.), гр. Нижника Р. Г.( вх.№2752 від 27.05.2021р.) гр. Пославської С. Т. (вх.№П-

688/2.7 від 15.03.2021р.) гр. Дяков В.В. (вх. №2975 від 09.06.2021р.), гр. Мельничук Л. Я. (вх. 

№3253 від 25.06.2021р.) гр. Зарічного А. С. (вх. №3160 від 17.06.2021р.), гр. Драпали А.Г. (вх. 

№3374 від 02.07.2021р.), гр. Комендант П. І. (вх.№3382 від 02.07.2021р.), гр. Малаховського 

О.З. (вх. №2726 від 25.05.2021р.), гр. Янкова В. О. (вх. №2729 від 28.05.2021р.), гр. Волошин 

І. А. (вх. №3051 від 14.06.2021р.), гр. Юган О. В. (вх.№3072 від 15.06.2021р.), гр. Хамлай І. В. 

(вх.№3083 від 15.06.2021р.), гр. Горбоніс Р. В.    (вх.№3089 від 15.06.2021р.), гр.Хамлай О.Б.( 



вх.№ 3084 від 15.06.2021 р.), гр. Брунди В. Ф. (вх.№2994 від 10.06.2021р.), гр. Біленької Л.С. 

(вх.№ 3268 від 29.06.2021 р.), гр. Борівець О.В. (вх.№ 3240 від 25.06.2021 р.), гр. Швець І.В. 

(вх.№ 3323 від 01.07.2021 р.), гр. Богайчук Р.І. (вх.№ 3215 від 25.06.2021 р.), гр. Яснюк М.І. 

(вх.№ 2833 від 03.06.2021 р.), гр. Шалай І.Б. (вх.№ 3898 від 22.06.2021 р.), гр.Погребняк І.С. 

(вх.№ 3260 від 25.06.2021 р.), гр. Білик Г.В. (вх.№ 3550 від 02.07.2021 р.), гр. Валюс В.С. (вх.№ 

3234 від 24.06.2021 р.), гр. Романюк М.І. (вх.№ 2956 від 08.06.2021 р.),гр. Червак Д.І. (вх.№ 

2900 від 04.06.2021 р.), гр. Нагай Н.І. (вх.№ 2678 від 25.05.2021 р.), гр.Драпали Л.М. (вх.№ 

2961 від 09.06.2021 р.), гр. Щербан З.Л. (вх.№ 3008 від 11.06.2021 р.), гр. Мариновича В.Й. (вх. 

№ 2965 від 09.06.2021 р.), гр. Голиди Н.І. (вх.№ 2773 від 28.05.2021 р.), гр. Бородіна В.В. (вх.№ 

2915 від 07.06.2021 р.), гр. Лавренюк Н.В. (вх.№ 2760 від 01.06.2021 р.), гр. Цісецького Є.І. 

(вх.№ 2763 від 28.05.2021 р.), гр. Свідерської І.П. (вх.№ 2949 від № 08.06.2021 р.), гр. Базьків 

О.А. (вх.№ 2761 від 01.06.2021 р.), гр. Базьків О.А. (вх.№ 2762 від 01.06.2021 р.), гр. Атаманець 

М.О. (вх№ 2928 від 08.06.2021 р.), гр. Нечмілов Т. О. (вх. № Н-1102 від 01.07.2021р.), гр. 

Брикайло Б. В. (вх. №2386 від 12.05.2021р.), гр. Щокіна В.Б. (вх. № 2387 від 12.05.2021р.), гр. 

Мандибури О. Ю. (вх. № 3265 від 29.06.2021р.), гр. Римара С. В. (вх. № Р-958/2.7 від 

21.05.2021р.), гр. Білоус В. С. (вх. № 3224 від 24.06.2021р.), гр. Гінка Т. П. (вх. 935 від 

02.03.2021р.), гр. Гінка Н. П. (вх. №934 від 02.03.2021р.) про дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища ( протоколи: № 12 від 25.05.2021 р. № 13 від 27.05.2021р., №14 від 16.06.2021р. 

№15 від 02.07.2021р.), керуючись ст. 19, 50 Закону України  “Про землеустрій”,  ст. 12, 116, 

120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в 

Україні” сесія міської ради 

 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                

  

1. Дати дозвіл гр. Познанському Миколі Олександровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,8  га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Гніздичне. 

2. Дати дозвіл гр. Колачику Віталію Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,65 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Гніздичне. 

3. Дати дозвіл гр. Дерлиці Дмитру Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель резервного фонду комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

4. Дати дозвіл гр. Трачу Сергію Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель резервного фонду комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

5. Дати дозвіл гр. Івачевському Андрію Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель резервного фонду комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

6. Дати дозвіл гр. Бондаруку Андрію Васильовичу   на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель резервного фонду комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

7. Дати дозвіл гр.  Адамішину Андрію Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

8. Дати дозвіл гр. Приступі Василю Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,6607 га.   для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 

9. Дати дозвіл гр. Яремко Людмилі Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 
10. Дати дозвіл гр. Комендат Марії Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5800 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення, 

для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Лубянки. 

11. Дати дозвіл гр. Королишин Ірині Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0812 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення,  для передачі у власність, яка знаходиться  за  межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

12. Дати дозвіл гр. Кобзару Степану Григоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9138 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Витківці. 

13. Дати дозвіл гр. Боднару Роману Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Добромірка. 

14. Дати дозвіл гр. Шпиці Марії Олександрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2242 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення,   для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Кретівці. 

15. Дати дозвіл гр. Хруняк Тетяні Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1589 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення  для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики. 

16. Дати дозвіл гр. Яремчук Наталії Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0953 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (рілля), для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Залужжя. 

17. Дати дозвіл гр. Осіпчук Зоряні Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1619 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. 



Базаринці. 

18. Дати дозвіл гр. Максимишин Іванні Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0910 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Збараж. 

19. Дати дозвіл гр. Бутрин Ірині Ігорівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

20. Дати дозвіл гр. Мартиненко Віктору Олександровичу  на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 1,3354 га., для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення,  для передачі у власність, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Шили.   

21. Дати дозвіл гр. Нечай Надії Йосипівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

22. Дати дозвіл гр. Бурих Денису Сергійовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту с. 

Карначівка. 

23. Дати дозвіл гр. Гальві Максиму Олеговичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4635 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий 

Збараж. 

24. Дати дозвіл гр. Мариновському Андрію Юрійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий 

Збараж. 

25.  Дати дозвіл гр. Каплун Ользі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

26. Дати дозвіл гр. Левчуку Максиму Григоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5062 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі 

Луб`янки . 

27. Дати дозвіл гр. Дзьобі Михайлу Михайловичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6304 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності,  сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новий 

Рогівець. 

28. Дати дозвіл гр.  Дзьобі Ользі Михайлівна  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5715 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності,  сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новий 

Рогівець. 



29.Дати дозвіл гр. Демків Надії Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1838 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці. 

30. Дати дозвіл гр. Дептаку Василю Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1487 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, комунальної 

власності для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

31. Дати дозвіл гр. Твардовському Ярославу Ярославовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Зарубинці. 

32. Дати дозвіл гр. Рудому Олегу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Зарубинці. 

33. Дати дозвіл гр. Табачній Ользі Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Зарубинці. 

34. Дати дозвіл гр. Вавричуку Володимиру Юрійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3119 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Шимківці. 

35. Дати дозвіл гр. Поліщук Ірині Володимирівні на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

36. Дати дозвіл гр. Кутень Оксані Богданівні на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2737 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

37. Дати дозвіл гр. Яремку Ігорю Богдановича на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 

38. Дати дозвіл гр. Кошіль Ірині Григорівні на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель   комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі 

Луб`янки . 

39. Дати дозвіл гр. Резніку Віталію Степановичу на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2565 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Олишківці. 



40. Дати дозвіл гр. Тененьському Дмитру Ярославович на  складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4933 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Чернихівці. 

41. Дати дозвіл гр. Сокальському Данилу Богдановичу на  складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1555 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Ченихівці 

. 

42. Дати дозвіл гр. Грубській Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Шимківці. 

43. Дати дозвіл гр. Грубському Руслану Миколайовичу на  складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4037 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Шимківці. 

44. Дати дозвіл гр. Токар Марії Степанівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,6538 га.  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  в межах населеного пункту с. Нижчі 

Луб’янки. 

45. Дати дозвіл гр. Бабій Марії Олександрівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3200 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного 

пункту  с. Нижчі Луб’янки. 

46. Дати дозвіл гр. Устименко Наталії Віталіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3700 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться  в межах населеного пункту  с. 

Олишківці. 

47. Дати дозвіл гр. Устименку Івану Петровичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3216 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення,  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту  с. 

Олишківці. 

48. Дати дозвіл гр. Литвинчук Ганні Теодорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,4110 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Красносільці. 

49. Дати дозвіл гр. Бойчаку Володимиру Ярославовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1469 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

50. Дати дозвіл гр. Бондару Андрію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7283 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 



призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Решнівка. 

51. Дати дозвіл гр.  Романишину Роману Олександровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

52. Дати дозвіл гр. Гончарук Світлані Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3792 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Гніздичне. 

53. Дати дозвіл гр.  Тютюннику Ігорю Євгеновичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

54. Дати дозвіл гр. Конечному Любомиру Рудольфовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

55. Дати дозвіл гр.  Стецько Василю Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

56 Дати дозвіл гр.  Присяжнюк Ларисі Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

57. Дати дозвіл гр.  Москалюк Володимиру Григоровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

58.Дати дозвіл гр.  Чорному Василю Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною загальною  площею 0,9606 га. в т. ч. 0,1999 га. , 

0,4894 га., 02713 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Новики. 

59. Дати дозвіл гр.  Кашенець Ірині Святославівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

60. Дати дозвіл гр. Стецько Ангеліні Валентинівні   на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 



61. Дати дозвіл гр.  Ляска Степану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

62. Дати дозвіл гр.  Чабан Аллі Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1230 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Карначівка. 

63. Дати дозвіл гр.  Кравчуку Сергію Пилиповичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0180 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту м. 

Збаража. 

64. Дати дозвіл гр.  Розвадовській Галині Володимирівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0917 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Шимківці. 

65. Дати дозвіл гр. Бондар Інні Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 2.0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Шимківці. 

66. Дати дозвіл гр. Макух Катерині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Чернихівці 

67. Дати дозвіл гр.  Польовому Андрію Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2.0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с.  

Іванчани. 

68. Дати дозвіл гр. Буднік Олені Володимирівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2.0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с.  

Іванчани. 

69. Дати дозвіл гр.  Романській Ользі Федорівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2915 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с.  Киданці 

70. Дати дозвіл гр. Буклешову Андрію Олександровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2754 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с.  

Решнівка.. 

71. Дати дозвіл гр. Лахиті Олегу Володимировичу   на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4470 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя. 

72. Дати дозвіл гр. Сіднеєв Марії Лаврентіївні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 



селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

73. Дати дозвіл гр. Монагіній Ользі Антонівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Максимівка. 

74. Дати дозвіл гр. Котюшко Василю Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,8352 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту Новики. 

75. Дати дозвіл гр. Хрін Юрію Євгеновичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту Новики. 

76 Дати дозвіл гр. Дзядик Івану Євстахійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту Кобилля. 

77. Дати дозвіл гр. Ліпніцькому Михайлу Теодоровичу  на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту Вищі 

Луб’янки . 

78. Дати дозвіл гр. Ковалю Олегу Вірославовичу   на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0641 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту  с. Стриївка 

79. Дати дозвіл гр. Дутка Наталії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0650 га. для індивідуального садівництва із земель  

комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

80. Дати дозвіл гр. Лірук Наталії Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0659 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

81. Дати дозвіл гр. Михайлишин Анастасії Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0629 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

82. Дати дозвіл гр. Гойсак Володимиру Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0659 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

83. Дати дозвіл гр. Демчук Ірині Сергіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,007 га. для індивідуального садівництва із земель  

комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

84. Дати дозвіл гр. Маленчаку Ярославу Ярославовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального 

садівництва із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 



передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

85. Дати дозвіл гр. Попівняк Руслану Анатолійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

86. Дати дозвіл гр. Заблоцькому Ярославу Романовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального 

садівництва із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

87. Дати дозвіл гр. Герасимлюк Ніні Миколаївні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

88. Дати дозвіл гр. Хруник Андрію Романовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0650 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

89. Дати дозвіл гр. Олійник Ірині Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0660 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

90. Дати дозвіл гр. Бас Людмилі Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва із земель  

комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

91. Дати дозвіл гр. Кондратюк Галині Сергіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0641 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

92. Дати дозвіл гр.  Стецько Ангеліні  Валентинівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

93. Дати дозвіл гр. Колодчаку Омеляну Омеляновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

94. Дати дозвіл гр. Грецкіх Олексію Михайловичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

95.Дати дозвіл гр. Кость Володимиру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

96. Дати дозвіл гр. Валяш Мар'яні Ігорівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га. для індивідуального садівництва із земель  

комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

97. Дати дозвіл гр. Івашко Богдану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 



власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

98. Дати дозвіл гр. Зелінському Тарасу Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

99. Дати дозвіл гр. Щуцькому Олегу Станіславовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

100. Дати дозвіл гр. Самотісу Юрію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0650 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

101. Дати дозвіл гр. Тиньо Тарасу Романовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель резервного фонду комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  С. Стриївка. 

102. Дати дозвіл гр. Сенчишин Марії Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с.  

Болязуби. 

103. Дати дозвіл гр. Панчишину Володимиру Володимировичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с.  

Болязуби. 

104. Дати дозвіл гр. Ігнатів Ользі Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с.  

Болязуби. 

105. Дати дозвіл гр. Ігнатіву Степану Павловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Болязуби. 

106.Дати дозвіл гр. Качалубі Сергію Михайловичу   на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га. для індивідуального садівництва 

із земель  комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

107. Дати дозвіл гр. Доротяку Роману Володимировичу  на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального 

садівництва із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту (колишня Стриївська 

сільська рада). 

108. Дати дозвіл гр. Сторожуку Володимиру Теофільовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га. для індивідуального 

садівництва із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту (колишня Стриївська 

сільська рада). 



109. Дати дозвіл гр. Дербач Надії Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га. для індивідуального садівництва 

із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка 

110. Дати дозвіл гр. Троценку Олександру Миколайовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га. для індивідуального 

садівництва із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

111. Дати дозвіл гр. Двораківській Оксані Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0640 га. для індивідуального садівництва 

із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

112. Дати дозвіл гр. Піщанській Вірі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га. для індивідуального садівництва 

із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

113. Дати дозвіл гр. Васкул Андрію Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель резервного фонду комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

114. Дати дозвіл гр. Олійник Ірині Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                  с.  

Новики. 

115. Дати дозвіл гр. Голод Марії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с.  Новики. 

116. Дати дозвіл гр. Романській Марії Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки загальною орієнтовною площею 0,7700 га. в т. ч.             0,2700 

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

власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, які знаходяться за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

117. Дати дозвіл гр. Тимофеєву Василю Євгеновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,1300 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту                        с. 

Киданці. 

118. Дати дозвіл гр. Типило Святославу Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки загальною орієнтовною площею 0,9900 га. в т. ч. 0,8400 га. 

0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

119. Дати дозвіл гр. Герц Руслану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок загальною орієнтовною площею 0,2500 га.  в т. ч. 0,1000 га. 

0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

120. Дати дозвіл гр. Паліводі Надії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого 



селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Киданці. 

121. Дати дозвіл гр.  Чубі Сергію Павловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0,9500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту                         с. 

Киданці. 

122. Дати дозвіл гр. Дрижак Віталію Сергійовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 

орієнтовною площею 2,0000 га.  в т. ч. 0,9500 га., 0,5000 га., 0,2000 га., 0,2000 га., 0,1500 га. із 

земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

123. Дати дозвіл гр. Корилюк Ганні Павлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства загальною орієнтовною площею 1,3000 га. в т. ч. площею 0,3000 га. яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці та площею 1,0000 га., із земель комунальної 

власності, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами             с. Киданці. 

124. Дати дозвіл гр. Казнодій Галині Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки загальною орієнтовною площею 0,6300 га.  в т. ч. 0,1800 га.  

0,3000 га., 0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Заруддя. 

125. Дати дозвіл гр. Жуку Руслану Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                    

с.  Киданці. 

126. Дати дозвіл гр. Лесик Юрію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га. для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель запасу 

комунальної власності,  для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с.  Чорний Ліс. 

127. Дати дозвіл гр. Качці Петру Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с.  

Новики. 

128. Дати дозвіл гр. Хомишаку Сергію Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0395 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться по вул. Затишна м. Збаража. 

129. Дати дозвіл гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га. для будівництва 

індивідуального гаража із земель комунальної власності, для передачі у власність, яка 

знаходиться по вул. Івасюка м. Збаража. 

130. Дати дозвіл гр. Граблюку Андрію Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0492 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                  с.  

Базаринці. 

131. Дати дозвіл гр. Ковальчику Михайлу Миколайовичу на складання проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с.  

Залужжя. 

132. Дати дозвіл гр. Сторожук Надії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                     

с.  Максимівка. 

133. Дати дозвіл гр. Шідлаускас Олена Євгенівна на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки загальною орієнтовною площею 2,0000 га.  в   для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Максимівка. 

134. Дати дозвіл гр. Тлумацькому Роману Олеговичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для передачі у власність,  

загальною орієнтовною площею 2,0000 га. , яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Максимівка   

135. Дати дозвіл гр. Чорній Ірині Олегівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,7500 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. Максимівка. 

136. Дати дозвіл гр. Залещику Василю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                    

с. Максимівка. 

137. Дати дозвіл гр. Шелехманов Михайлу Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Максимівка. 

138. Дати дозвіл гр. Наумік Сергію Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7500 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Максимівка. 

139. Дати дозвіл гр. Мороз Світлані Георгіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000  га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                с. 

Максимівка. 

140. Дати дозвіл гр. Василевському Олександру Євгеновичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною орієнтовною площею 1,5000  га.  

для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка. 

141. Дати дозвіл гр. Смик Катерина Михайлівна  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 



Капустинці. 

142. Дати дозвіл гр. Смик Даніїлу Михайловичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель  комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Капустинці. 

143. Дати дозвіл гр. Кобзар Юрію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0230 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться по вул. Затишна м. Збаража. 

144. Дати дозвіл гр. Симів Анатолію Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення, 

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 

145. Дати дозвіл гр. Шеліга Миколі Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель   комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту с. Івашківці. 

146. Дати дозвіл гр. Присяжнюку Андрію Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту м. Збараж. 

147. Дати дозвіл гр. Білик Сергію Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0268 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Стуса м. Збараж. 

148.  Дати дозвіл гр. Бригідир Юлії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду комунальної 

власності  сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту 

с. Травневе. 

149. Дати дозвіл гр. Конику Богдану Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                       

с. Доброводи. 

150. Дати дозвіл гр. Олех Марії Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту               с. 

Травневе. 

151. Дати дозвіл гр. Симчишину Миколі Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель  комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту                с. Чернихівці. 

152. Дати дозвіл гр. Нижнику Роману Гавриловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель   комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту с. Стриївка. 

153. Дати дозвіл гр. Пославській Світлані Теодорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  



сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Хоми. 

154. Дати дозвіл гр. Дяков Віті Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1400  га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                       

с. Базаринці. 

155. Дати дозвіл гр. Мельничук Любові Яківні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200  га для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

156. Дати дозвіл гр. Зарічному Андрію Станіславовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                          с. 

Добромірка. 

157. Дати дозвіл гр. Драпалі Андрію Григоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності  

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                        с. 

Добромірка. 

158. Дати дозвіл гр. Комендант Петру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                         с. 

Добромірка. 

159. Дати дозвіл гр. Малаховському Олексію Зіновійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000 га. для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, із земель   комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 

160. Дати дозвіл гр. Янкову Володимиру Олексійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2970 га. для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

161. Дати дозвіл гр. Волошин Ірині Андріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1765 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

162. Дати дозвіл гр. Юган Олександру Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2192 га. для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

163. Дати дозвіл гр. Хамлай Ігорю В’ячеславовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9000 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

164. Дати дозвіл гр. Горбоніс Руслану Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3403 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                         с. 

Івашківці. 



165. Дати дозвіл гр. Хамлай Ользі Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,8221 га. для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності   

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

166. Дати дозвіл гр. Брунді Володимиру Федоровичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0820 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту                с. Базаринці. 

167. Дати дозвіл гр. Біленькій Любові Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2494 

га. в т. ч. 0,7235 га., 0,3916 га., 0,1343 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 

168. Дати дозвіл гр. Борівець Оксані Василівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4067 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                         с. 

Болязуби. 

169. Дати дозвіл гр. Швець Іванні Вікторівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2305 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                         с. 

Колодне. 

170. Дати дозвіл гр. Богайчук Руслані Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0600 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                     с. 

Базаринці. 

171. Дати дозвіл гр. Яснюк Марії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4587 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

172. Дати дозвіл гр. Шалай Ірині Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

173. Дати дозвіл гр. Погребняк Іванні Станіславівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0639 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту с. Базаринці. 

174. Дати дозвіл гр. Білик Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0612 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту с. Базаринці. 

175. Дати дозвіл гр. Валюс Вірі Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель   комунальної власності сільськогосподарського призначення,  для 

передачі у власність, яка знаходиться  по вул. Довга, 45  за межами населеного пункту                   с. 

Базаринці. 

176. Дати дозвіл гр. Романюк Михайлу Ігоровичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1727 га. для 



ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

вул. Січових Стрільців. 

177. Дати дозвіл гр. Червак Дмитру Івановичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1328 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

вул. Лесі Українки. 

178. Дати дозвіл гр. Нагай Надії Іванівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2434 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель резервного фонду комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Стриївка. 

179. Дати дозвіл гр. Драпалі Людмилі Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5876 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-

Збаразькі. 

180. Дати дозвіл гр. Щербану Зеновію Любомировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4897 га. 

для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-

Збаразькі. 

181. Дати дозвіл гр. Мариновичу Володимиру Йосиповичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2000 га. 

для ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Добриводи. 

182. Дати дозвіл гр. Голиді Неонілі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,6250 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                       с. 

Колодне. 

183. Дати дозвіл гр. Бородіну Василю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,7052 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                      с. 

Колодне, вул. Морозенка. 

184. Дати дозвіл гр. Лавренк Надії Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2883 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                         с. 

Колодне. 

185. Дати дозвіл гр. Цісецькому Євгену Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2454 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Роговець. 

186. Дати дозвіл гр. Свідерській Інні Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,7656 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                        с. 



Решнівка. 

187. Дати дозвіл гр. Базьків Олегу Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

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

Ліс. 

188. Дати дозвіл гр. Базьків Оксані Андріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4819 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

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

Ліс. 

189. Дати дозвіл гр. Атаманець Марії Олегівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4931 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

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

Луб’янки. 

190. Дати дозвіл гр. Нечмілов Тарасу Олеговичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 

191. Дати дозвіл гр. Брикайло Богдану Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                     с. 

Новики. 

192. Дати дозвіл гр. Щокіну Віталію Борисовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                        

с. Новики. 

193. Дати дозвіл гр. Мандибурі Олені Юріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0938 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                   с. 

Базаринці. 

194. Дати дозвіл гр. Римар Степану Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту                   с. Чернихівці. 

195. Дати дозвіл гр. Білоус Василю Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду орієнтовною площею 0,2577 га. для 

ведення особистого селянського господарства, обслуговування будинку комори з складом із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 

196. Дати дозвіл гр. Гінка Тарасу Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель резервного фонду комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту 

с. Стриївка. 

197. Дати дозвіл гр. Гінка Назарію Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель резервного фонду комунальної 



власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту 

с. Стриївка. 

198. Громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання землевпорядних робіт 

дотримуючись чинного законодавства та після розроблення подати на сесії міської ради для 

затвердження. 

199. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з   

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 
 

 

  Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 


