
   

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

   ВОСЬМА СЕСІЯ 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

№ VIIІ/8/90                                                                                                    від 9 липня 2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Боклінки Н.Я. ( вх.№ 1911 від 13.04.2021 р.), гр. Фещук С.М. ( вх № 

1322 від 16.03.2021 р.), гр. Балдюк О.П. (вх.№ 2138 від 23.04.2021 р.), гр. Грещук О.М. (вх.№ 

2120 від 22.04.2021 р.), гр. Кодлюк М.В.( вх.№ 1324 від 16.03.2021р.), гр. Король А.О. (вх.№ 

889 від 01.03.2021 р.), гр. Кущак М.М. (вх.№ 863 від 26.02.2021 р.), гр. Смолій Д.Г. ( вх.№ 1884 

від 12.04.2021 р.), гр. Крамар Л.Б. ( вх. № 1823 від 07.04.2021 р.), гр. Левчук М.Р. ( вх. № 1829 

від 0.04.2021 р.), гр. Ковальчук О.В. (вх.№ 1815 від 07.04.2021 р.), гр. Розводовського Г. К. ( вх 

№ 2076, вх № 2078 від 21.04.2021 р.), гр. Ковальчук С. В. ( вх. № 1814 від 07.04.2021 р.), гр. 

Савчук Є.С. ( вх.№ 2174 від 27.04.2021 р.), гр. Горбач С.О. ( вх. № 1851 від. 08.04.2021 р.), гр. 

Чернецького І.Д. ( вх.№ 1846 від 07.04.2021 р.), гр. Вовчок А.Й. ( вх.№ 1990 від 16.04.2021 р.), 

гр.Демуша Р.І. (вх. № 1967 від 15.04.2021 р.), гр. Клімова Ю.Д. ( вх. № 2173 від 24.04.2021 р.), 

Кипибіди М.Р. ( вх. № 2130 від 22.04.2021 р.), гр. Вербіцької О.Б. ( вх № 728 від 23.02.2021 р.), 

гр. Лагоди О.К. ( вх. № 715 від 22.02.2021 р.)гр. Поліщука В.І. ( вх № 1108 від 10.03.2021 р.), 

гр. Шиліги М.В. ( вх.№ 2055 від 16.04.2021 р.), гр. Попович С.П. ( вх.№ 2172 від 27.04.2021 

р.), гр. Соляр В.Б. ( вх. № 1935 від 14.04.2021 р.), гр. Демчука І.М. (вх. № 1321 від 16.03.2021 

р.), гр. Розводовського В.Г. (вх № 2075 від 21.04.2021 р.), гр. Балдюк С.М. ( вх. № 1440 від 

19.03.2021 р.), гр. Римара А.В. ( вх. № 2042 від 20.04.2021 р.), гр. Кісіль Г.Я. (вх.№ 291 від 

04.02.2021 р.), гр. Ціміхуд О.Т. ( вх.№ 1998 від 16.04.2021 р.), гр. Шульган А.Т. ( вх. № 1784 від 

05.04.2021 р.), гр. Шульган А.Т. ( вх.№ 1784 від 05.04.2021 р.),гр. Олійника Б.П. (вх.№ 1745 від 

01.04.2021 р.), гр. Васюти І. Я. (вх. №914 від 02.03.2021р.), гр. Щербай О.П. (вх.№ 2297 від 

07.05.2021 р.), гр. Мальчика А.Б. ( вх.№ 2296 від 07.05.2021 р.), гр.Мальчика В.Б. (вх.№ 2296 

від 07.05.2021 р.), гр. Сокальського Б.Д. ( вх.№ 2374 від 12.05.2021 р.), гр. Сухорської В.В. 

(2366 від 12.05.2021 р.), гр. Багрій М.Т ( вх.№ 2371 від 12.05.2021 р.), гр. Грещук О.Я. (вх. № 

22.04.2021 від 22.04.2021 р.), гр.Лисогір Т.Й. (вх. № 973 від 03.02.2021 р.), гр. Дептак Н.А. 

(вх.№ 2280 від. 06.05.2021 р.),гр. Адамович Р. М.( вх. № 2381 від 12.03.2021 р.), гр. гр. 

Василина О.П.( вх.№ 2428 від 14.05.2021 р.), гр.Заєць В.Д. ( вх.№ 2466 від 17.05.2021 р.), гр. 

Кулаєць О.В. (вх № 2506 від 18.05.2021 р.), гр. Будоли Н. А. (вх.№ 2509 від 18.05.2021 р.), гр. 

Вавричук А.В. (вх.№ 2284 від 06.05.2021 р. ), гр.Шульгая В.Ф. (вх.№ 84 від 26.01.2021 р.), гр. 

Шаварська Н. С. (вх. №1309 від 16.03.2021р.), гр. Шаварський М.  С. ( вх. №1308 від 16.03.2021 

р. ),  гр. Клімов Є. Д. (вх. № 2609 від 24.05.2021 р.), гр. Дзюбик В. Ф. (вх. № 2607 від 

24.05.2021р.), гр. Прядун І. І. (вх. № 2477 від 17.05.2021р.), гр. Петровського Ю. І.  (вх. № 2482 



від 18.05.2021р.), гр. Фейцарук В. І. (вх. № 2620 від 24.05.2021р.), гр. Венгринович Н.Д. ( вх № 

2585 від 21.05.2021 р.), гр. Робак Г.П. ( вх.№ 2624 від 24.05.2021 р.), гр. Пац Г.В. ( вх.№ 

26.05.2021 р.), гр. Гаранжук М.Я. ( вх № 2688 від 10.05.2021 р.), гр. Булич В. Г. (вх. №2644 від 

25.05.2021р.), гр. Сагат Р.Б. ( вх.№ 2513 від 19.05.202 р.),гр.Денеки О.В.( вх. № 2602 від 

21.065.2021 р.), гр. Демчан С.С. ( вх.№ 1720 від 31.03.2021 р.), гр. Пюрковської О.А. ( вх.№ 

1828 від 07.04.2021 р.), гр. Вавричука Ю.С. ( вх.№ 2281 від 06.05.2021 р.), гр. Левківа Т.Г ( 

вх.№ 2059 від 21.04.2021 р.), гр. Венгинович В.В. ( вх.№ 2586 від 22.03.2021 р.), гр. Максим’як 

Г.М. (вх. № 2520 від 19.05.2021 р.), гр. Дзюбик О.Д. (вх.№ 2608 від 24.05.2021р.), гр. Приступи 

А.В. (вх.№ 2727 від 27.05.2021 р.), гр. Соколик В.А. (вх. № 2772 від. 28.05.2021 р.), гр. Різничок 

Г.І. ( вх.№2724 від 27.05.2021 р.), гр. Чорної Г. І. (вх. № 2004 від 16.04.2021р.), гр. 

Розводовського Г. К. (вх. № 2077 від 21.04.2021р.), гр. Господарської Г. І. (вх. № 2317 від 

07.05.2021 р.),  гр. Малоїд М.М. (вх.№ 2765 від 28.05.2021 р.), гр. Гладиш А.С. (вх.№ 2516 від 

19.05.2021 р.), гр. Семенчука В.І. (вх.№ 2746 від 27.05.2021 р.), гр.Рарок Г.Й. (вх.№ 1781 від 

05.04.2021 р.), гр. Латуринського М.М. (вх. № 2546 від 20.05.2021 р.), гр. Лучик Ю.Г. (вх.№ 

2054 від 20.04.2021 р.), гр. Цісецького І.М. (вх.№ 2762 від 28.05.2021 р.), гр. Борсук О.Т. (вх.№ 

954 від 02.03.2021 р.), гр. Кириченко А.В. (вх.№ 2839 від 03.06.2021 р.), гр. Саричевій Н.М. 

(вх.№ 2796 від 01.06.2021 р.), гр. Вальків М.В. (вх.№ 2768 від 01.06.2021 р.), гр. Вальків П.М. 

(вх.№ 2767 від 01.06.2021 р.), гр. Гузьо С. І. (вх. № 2821 від 02.06.2021 р.), гр. Мілян В. Є. (вх. 

№ 2828 від 03.06.2021р.), гр. Венгриняк Р. М. (вх. 2832 від 03.06.2021 р.), гр. Карпінської М. А. 

(вх. № 2774 від 28.05.2021 р.), гр. Боївки С. М. (вх. №2761 від 28.05.2021р. ), гр. Латуринського 

В. М. (вх. № 2547 від 20.05.2021р.), гр. Лосик Н. О. (вх. № 2069 від 21.04.2021р.), гр. Микитюк 

І. О. (вх. № 2823 від 02.06.2021 р.), гр. Гудзик М. А. (вх. 2812 від 02.06.2021 р.), гр. Турчин О.С. 

(вх.№ 1968 від 15.04.2021 р.), гр. Колачик В.П. (вх.№ 2763 від 01.06.2021 р.), гр. Сав'як Г.М. 

(вх.№ 2847 від 04.06.2021 р.), гр. . Сав'як К.Г. (вх.№ 2846 від 04.06.2021 р), гр. . Сав'як Д.В. 

(вх.№ 2845 від 04.06.2021 р.), гр. Яскілки М.П. (вх.№ 2848 від 04.06.2021 р.), гр. Гузьо В.С. 

(вх.№ 2822 від 02.06.2021 р.), гр. Моргун Н.С. (вх.№ 2930 від 08.06.2021 р.), гр. Парій Я.Г. (вх. 

№ 2932 від 08.06.2021 р.), гр. Притуляк В.М. (вх.№ 2933 від 08.06.2021 р.), гр. Барановського 

В.М. (вх.№ 2838 від 03.06.2021 р.), гр. Босої (Г.С. (2966 від 09.06.2021 р.), гр. Притуляк С.М. ( 

вх.№ 2980 від 09.06.2021р.), гр. Чорняк В.П. (вх.№ 2981 від 0+.06.2021 р.), гр. Яскілки П.С. 

(вх.№ 2993 від 10.06.2021 р.),гр. Парій Г. В. (вх. № 2931 від 08.06.2021р.). гр.Михайлів М.І. ( 

вх.№ 2769 від 01.06.2021 р.), гр. Яремкевич Б.В. (вх.№ 3123 від 16.06.2021 р.), гр. Кость 

Н.Б.(вх.№3122 від 16.06.2021 р.), гр. Ткач Н.Є. (вх.№ 3130, № 3131 від 16.06.2021 р.), гр. 

Пакули Й.М. (вх.№ 3145 від 16.06.2021 р.), гр. Корольова С. М. (вх. №2355 від 12.05.2021 р.),  

гр. Шмігельської М.М. (вх.№ 3192 від 22.06.2021 р.), гр. Булковської М.М. (вх.№ 3192 від 

22.06.2021 р.), гр. Левицького Р.В. (вх.№ 3220 від 24.06.2021 р.), гр. Гуски О.М. (вх.№ 3270 від 

29.06.2021 р.), гр. Юган І.К. ( вх.№ 3071 від 15.06.2021 р.), гр. Стрілки В.В. (вх.№ 3183 від 

18.06.2021 р.), гр. Подоляк Р.М. (вх. № 3043 від 14.06.2021 р.), гр. Локоть В.І. (вх.№ 2026 від 

19.04.2021 р.), гр. Заяць О.Г. (вх.№ 3175 від17.06.2021 р.), гр.Тольпи С.В.( ивх.№3082 від 

15.06.2021 р.), гр. Суховінського І.П. (вх.№ 3030 від 11.06.2021 р.), гр. Суховінського П.М. ( 

вх.№ 3028 від 11.06.2021 р.), гр. Щербан І.М. (вх.№ 3007 11.06.2021 р.), гр. Волошина Р.Т. (вх№ 

3050 від 14.06.2021 р.), гр. Малишко Б.В. (вх.№ 3031 від 11.06.2021 р.), гр. Були О.С. (вх.№ 

3023від 11.06.2021 р.), гр. Локоть О.А. (вх.№ 3299 від 30.06.2021 р.), гр. Ганжи Л.Я. (вх. № 

3307 від 30.06.2021 р.), гр. Гончук Л.Б. (вх.№ 3218 від 23.06.2021 р.), гр.Григорчук Д.С. (вх.№ 

3296 від 30.06.2021 р.), гр Кодьман Н.П. (вх.№ 3092 від 15.06.2021 р.), гр. Багрій Б.Т. (вх.№ 

3311 від 30.06.2021 р.), гр. Недогін Н.Б. (вх.№ 3310 від 30.06.2021 р.), гр. Риндич І. В. (вх.№ 

3330 від 01.07.2021 р.), гр. Леськів Г.Т.(вх.№ 3376 від 02.07.2021 р.), гр. Грицишин Н.Т. (вх.№ 

3375 від 02.07.2021 р.), гр. Жилки Я.Д. (вх.№ 3341 від 01.07.202 р.), гр.  Квасневської І.І. (вх.№ 

3006 від 11.06.2021 р.), гр. Вітенько М.М. (вх.№ 3302 від 30.06.2021 р.), гр. Богачук Н.В. (вх.№ 

3264 від 29.06.202 р.)  про дозвіл на складання технічної документації щодо відновлення меж 

земельної ділянки, врахувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових книг а 

також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №12 від 25.05. 



2021 р., протокол №13 від 27.05.2021 р., протокол №14 від 16.06.2021 р., протокол №15 від 

02.07.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, 

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

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

1. Дати дозвіл гр. Боклінці Надії Ярославівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0695 га. для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

2. Дати дозвіл гр. Фещук Степанії Мар’янівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 0.3500 га. в т. ч.   площею 0.1500 га., 

площею 0,1000 га. площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Новики. 

3. Дати дозвіл гр. Балдюк Ориславі Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0100 га. для обслуговування індивідуального 

гаража №68 по вул. Д. Вишнівецького із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

4. Дати дозвіл гр. Грещук Ользі Миколаївні виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4531 га. в т. ч.:           0,2031 га. для 

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

Малозалузька, 12, із земель житлової та громадської забудови та площею 0,2500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту             с. Залужжя. 

5. Дати дозвіл гр. Кодлюк Марії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8097 га. в т. ч.         0,2500 га. для 

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

Світанок, 1 із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,5597 га. в т. ч. 

площею 0,1258 га., площею 0,0951 га., площею 0,1456 га., площею 0,1932 га. для ведення 

особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

6. Дати дозвіл гр. Королю Андрію Олександровичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 1,4498 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Решнівка. 

7. Дати дозвіл гр. Кущак Марії Михайлівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2800 га.  в т. ч. площею 0,1300 га. 

вул. Старозбаразька, площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с. Старий Збараж. 

8. Дати дозвіл гр. Смолій Дмитру Григоровичу  на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 0,9823 га.  в т. ч.  площею 0,2525 га., 

площею 0,3997 га., площею 0,1501 га. площею 0,1800 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

9. Дати дозвіл гр. Крамар Людмилі Богданівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 0,6836 га.  в т. ч.  площею 0,1922 га. 

та площею 0,4914 га. для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Вищі Луб’янки. 

10. Дати дозвіл гр. Левчуку Михайлу Романовичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,4057 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

11. Дати дозвіл гр. Ковальчук Ользі Василівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2486 га. в т. ч. площею 0,1404 га. 

та площею 0,1082 га. для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Чумалі. 

12. Дати дозвіл гр. Розводовському Григорію Кузьмичу  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0242 га. в  т. ч. 

0,2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Миру із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 0,7742 га. в т. ч. площею 0,4484 га. та площею 

0,3258 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Шимківці. 

13. Дати дозвіл гр. Ковальчуку Степану Володимировичу  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,4400 га. в т. ч. площею 0,1000 га., площею 0,1900 га., 

площею 0,1500 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Чумалі. 

14. Дати дозвіл гр. Савчук Євгенії Степанівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5743 га. в т. ч.            0,2500 га. для 

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

Лесі Українки, 8 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,3243 га. для ведення 

особистого селянського господарства  по вул. Лесі Українки із земель сільськогосподарського 

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

15. Дати дозвіл гр. Горбач  Стефанії Онуфріївні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7540 га. в т. ч.           0,2500 га. для 

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

Княжна, 9 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 0,5040 га. в т. ч. площею 0,2887 га., площею 0,2153 га. по 

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

населеного пункту  с. Чернихівці. 

16. Дати дозвіл гр. Чернецькому Івану Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3272 га. в. т. ч. площею 0,1662 га. 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в              с. Старий Збараж, 

площею 0,1610 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в с. 

Верняки із земель сільськогосподарського призначення (рілля). 

17. Дати дозвіл гр. Вовчок Анатолію Йосиповичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2100 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Болязуби. 

18. Дати дозвіл гр. Демушу Роману Івановичу виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Сільська, 13, із земель житлової 

та громадської забудови із земель житлової та громадської забудови, яка знаходяться в межах 

населеного пункту с. Гори - Стрийовецькі. 

19. Дати дозвіл гр. Клімову Юрію Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7038 га. в. т. ч. площею 0,3784 га., 

площею 0,3254 га. для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Колодне. 

20. Дати дозвіл гр. Кипибіді Мирославі Романівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5999 га. в. т. ч. площею 0,0900 га., 

площею 0,2699 га., площею 0,1200 га., площею 0,1200 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

21. Дати дозвіл гр. Вербіцькій Олександрі Богданівні  на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6442 га.    в т. ч. площею 

0,2072 га. по вул. Зелена, площею 0,4370 га. для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту  с.Вищі Луб’янки. 

22. Дати дозвіл гр. Лагоді Олесандрі Казимирівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2961 га. в т.ч. 0,2000 га. для 

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

Грушевського, 9 с. Ліски із земель житлової та громадської забудови та площею 0,0961 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходяться в межах населеного пункту  с.Залужжя. 

23. Дати дозвіл гр. Поліщуку Віталію Івановичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0150 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Грушевського м.Збараж. 

24. Дати дозвіл гр. Шиліга Марії Василівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4243 га.   в т.ч. площею 0,1000 га., 

площею 0,1558 га., площею 0,1685 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с. Чумалі. 

25. Дати дозвіл гр. Попович Степану Петровичу   на виготовлення технічної документації із 



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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7660 га.   в т.ч. площею 0,0555 га. 

по вул. Кутиші, площею 0,2087 га., площею 0,4314, площею 0,0704 га. га.  для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля),   

які знаходяться в межах населеного пункту  с.Новики. 

26. Дати дозвіл гр. Соляр Василю Богдановичу   на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1404 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Тарасівка. 

27. Дати дозвіл гр. Демчуку Ігорю Мирославовичу   на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4346 га. в т.ч. площею 0,3028 га., 

площею 0,0287 га. по вул. Лесі Українки, площею 0,1031га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Синягівка. 

28. Дати дозвіл гр. Розводовському Володимиру Григоровичу   на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4265 га.   в т.ч. 

площею 0,1765 га., площею 0,2500 га., для ведення особистого селянського господарства  із 

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

пункту  с. Шимківці. 

29. Дати дозвіл гр. Балдюк Степанії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1252 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  по вул. Січових Стрільців с.Болязуби. 

30.  Дати дозвіл гр. Римару Андрію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2451 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка. 

31. Дати дозвіл гр. Кісіль Галині Ярославівні   на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною   загальною площею 0,3600 га.   в т.ч. площею 0,2100 га. 

по вул. Завальна, площею 0,1500 га., для ведення особистого селянського господарства  із 

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

пункту  с. Верняки. 

32.  Дати дозвіл гр. Ціміхуд Оксані Тарасівні   на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2868 га.  в т.ч. площею 0,1363 га. 

по вул. Веселка, площею 0,1505 га., для ведення особистого селянського господарства  із 

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

пункту  с. Зарубинці. 

33. Дати дозвіл гр. Шульган Аврелії Теодорівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8500 га. в т.ч. 0,1648 га. для 

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

Лісова, 5   із земель житлової та громадської забудови та  загальною площею 0,6852 га. в т.ч. 

площею 0,4973 га., площею 0,1879 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту   с. Мала Березовиця. 



34. Дати дозвіл гр. Олійник Богдану Павловичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0317 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Гайдамацька м. Збараж. 

35. Дати дозвіл гр. Васюті Дмитру Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8195 га.  в т. ч. площею 0,1790 га., 

площею 0,2000 га., площею 0,4405 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

для ведення особистого селянського господарства які знаходяться в межах населеного пункту  

с. Вищі Луб’янки. 

36. Дати дозвіл гр. Щербай Ользі Павлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

37. Дати дозвіл гр. Мальчику Андрію Богдановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,2009 га. в т. ч. площею 0,1000 га., 

площею 0,1009 га. по вул. Дружби с. Кретівці, площею 0,1000  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Кретівці. 

38. Дати дозвіл гр. Мальчику Василю Богдановичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1661 га для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.  Грицівці. 

39. Дати дозвіл гр. Сокальському Богдану Даниловичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянку в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,4176 га. в т. ч. площею 

0,2500 га., площею 0,1676 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Чернихівці. 

40. Дати дозвіл гр. Сухорській Вікторії Володимирівні на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,4890 га. для ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Шимківці. 

41. Дати дозвіл гр. Багрій Марії Тарасівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.Новики. 

42. Дати дозвіл гр. Грещук Ользі Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,4296 га. в т. ч. площею 0,2858 га., 

площею 0,1438 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Кобилля. 

43. Дати дозвіл гр. Лисогір Тарас Йосифович на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,3744 га. в т. ч. площею 0,1279  га. 



с. Тарасівка, площею 0,2465 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Базаринці. 

44. Дати дозвіл гр. Дептак Надії Андрониківні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,6501 га. в т. ч. площею 0,0914  га., 

площею 0,3021 га. по вул. Дружби, площею 0,2566 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Кретівці. 

45. Дати дозвіл гр. Адамович Ростислав Михайлович на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,2625 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Ліски. 

46. Дати дозвіл гр. Василині Ользі  Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3828 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Кривулі с. Чернихівці. 

47. Дати дозвіл гр. Заєць Василю Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,3024 га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

І.Франка, 45  с. Заруддя із земель житлової та громадської забудови та  загальною площею 

1,0524 га. в т.ч. площею 0,4554 га. по вул. І.Франка , площею 0,5970 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту   с. Заруддя. 

48. Дати дозвіл гр. Кулаєць Ользі Василівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  загальною площею 0,6830 га. в т. ч. площею 0,1738 га., площею 0,1488 

га., площею 0,1862 га., площею 0,0951 га., площею 0,0791 га. для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту  с. Опрілівці. 

49. Дати дозвіл гр. Будолі Надії Андріївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1448 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

50.  Дати дозвіл гр. Вавричук Аллі Володимирівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,6597 га. в т. ч. площею 0,3118 га., 

площею 0,3479 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Шимківці. 

51.  Дати дозвіл гр. Шульгай Василю Федоровичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною 0,6832 га в т.ч. площею 0,4106  га. по вул. Лесі 

Українки та площею 0,2726 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Решнівка. 

52. Дати дозвіл гр. Шаварській Надії Степанівні  на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,9082 га. в т. ч. площею 0,5145 га., 

площею 0,3937 га.  по вул. Івана Франка для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с. Вищі Луб’янки. 

53. Дати дозвіл гр. Шаварському Миколі Степановичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,3141  га.  для ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

54. Дати дозвіл гр. Клімовій Євгенії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8029 га. в т. ч. площею 0,2162 га. 

по вул Шевченка, площею 0,3506 га., площею 0,2361 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Олишківці. 

55. Дати дозвіл гр. Дзюбик Володимиру Федоровичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність  орієнтовною площею 0,3195  га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Олишківці. 

56. Дати дозвіл гр. Прядун Івану Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,6553 га. в т. ч. площею 0,1052 га. 

по вул. Шевченка, площею 0,2502 га., площею 0,2999 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Стриївка. 

57. Дати дозвіл гр. Петровському Юрію Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,3324 га.  в т. ч. площею 0,4820 га., 

площею 0,8504 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Мусорівці. 

58. Дати дозвіл гр. Фейцарук Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3420 га. в т. ч. 0,2500 

га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

по вул. Горлиця, 8А із земель житлової та громадської забудови та  площею 0,0920 га. по вул. 

Горлиця для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

59. Дати дозвіл гр. Венгринович Надії Дмитрівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0072 га. в т.ч. 0,1026 га. для 

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

Шевченка, 43  із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,9046 га. в 

т.ч. площею 0,1846 га., площею 0,1600 га., площею 0,1500 га., площею 0,4100 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту   с. Чумалі. 

60. Дати дозвіл гр. Робак Ганні Петрівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 1,1699 га. в т. ч.  площею 0,1792 га., 

площею 0.1788 га., площею 0,2559 га. площею 0,2656 га., площею 0,2357 га., площею 0,0547  

га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 



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

61. Дати дозвіл гр. Пац Ганні Василівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8400 га. в т.ч. 0,1800 га. для 

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

Шевченка, 39  із земель житлової та громадської забудови та  загальною площею 0,6600 га. в 

т.ч. площею 0,1760 га., площею 0,4840 га., для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту   с. Кобилля. 

62. Дати дозвіл гр. Гаранжук Мар’яні Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5624 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Синява. 

63. Дати дозвіл гр. Буличу Василю Гавриловичу   на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 1,1314 га. в т. ч.  площею 0,4214 га., 

площею 0.1657 га., площею 0,1178 га., площею 0,1253 га., площею 0,3012 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби. 

64. Дати дозвіл гр. Сагат Роману Богдановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,5900  га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Іванчани. 

65. Дати дозвіл гр. Денеці Оксані Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

66. Дати дозвіл гр. Демчан Світлані Степанівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2458 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

67. Дати дозвіл гр. Пюрковській Ользі Андріївні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  орієнтовною площею 0,1263 га. для ведення особистого селянського 

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

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

68. Дати дозвіл гр. Вавричуку Юрію Сергійович  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,4956 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 
 

69. Дати дозвіл гр. Левків Тарасу Григоровичу   на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 0,5468 га. в т. ч.  площею 0,3421 га., 

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

пункту с. Ліски та площею 0,0132 га., площею 0.1915 га. для ведення особистого селянського 

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



населеного пункту с. Залужжя. 

70. Дати дозвіл гр. Венгриновичу  Василю Васильовичу  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність господарства орієнтовною загальною  площею 0,4026 

га. в т. ч.  площею 0,0543 га. по вул Шевченка, площею 0.1083 га., площею 0,2400 га. для 

ведення особистого селянського із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чумалі. 

71. Дати дозвіл гр. Максим’як Галині Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2296 га. в т.ч. 0,1596 га. для 

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

Шкільна, 21 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства  орієнтовною  площею 0,0700 га., із земель сільськогосподарського призначення 

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

72. Дати дозвіл гр. Дзюбик Оксані Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,3740 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Набережна с. Олишківці. 

73. Дати дозвіл гр. Приступі Андрію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,2295 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Синява. 

74. Дати дозвіл гр. Соколик Василю Антоновичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2500 га. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Івана Франка, 68  

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

с.Заруддя. 

75. Дати дозвіл гр. Різничок Галині Іванівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною  площею 1,0567 га. в т. ч.  площею 0,4261 га., 

площею 0.2776 га., площею 0,3530 га. для ведення особистого селянського господарства  із 

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

пункту с. Максимівка. 

76. Дати дозвіл гр. Чорній Галині Ігорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж, орендованої земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) орієнтовною площею 0,0039 га. для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Лугова,3 Г, яка знаходиться  в межах населеного пункту м. Збаража. 

77. Дати дозвіл гр. Розводовсьому Григорію Кузьмичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) орієнтовною площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Миру, 41 із земель житлової та громадської 

забудови для передачі в оренду терміном на 10  років, яка знаходиться  в межах населеного 

пункту с. Шимківці. 

78. Дати дозвіл гр. Господарській Лілії Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

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

орієнтовною площею 0,0231 га. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Незалежності, 11 із земель житлової та громадської забудови для передачі в оренду терміном 

на 10  років, яка знаходиться  в межах населеного пункту м. Збаража. 

79.  Дати дозвіл гр. Малоїд Марії Михайлівні   на виготовлення технічної документації із 



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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною  площею 0,7500 га. в т. ч.  площею 0,1500 га., площею 0,1500 га., площею 0,1725 га., 

площею 0,2775 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка. 

80. Дати дозвіл гр. Гладиш Аллі Сергіївні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1691 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Гніздичне. 

81. Дати дозвіл гр. Семенчуку Віталію Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,1000 га. для будівництва та 

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

3  із земель житлової та громадської забудови, яка знаходяться в межах населеного пункту  м. 

Збараж. 

82.  Дати дозвіл гр. Рарок Галині Йосипівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3581 га. в т.ч. площею 0,1181 га., 

площею 0,1400 га., площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с Доброводи.. 

83. Дати дозвіл гр. Латуринському Миколі Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0091 га.  в.ч. 

площею 0,4129 га. по вул. І.Франка, площею 0,5962 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Хоми. 

84. Дати дозвіл гр. Луцик Юлії Ігорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

у власність орієнтовною загальною площею 0,2353 га. в.ч. площею 0,1524 га.  площею 0,0829 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться за межами населеного пункту с. Чумалі. 

85. Дати дозвіл гр. Цісецькому Ігорю Михайловичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,7575 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Новий Рогівець. 

86.   Дати дозвіл гр. Борсук Ользі Теодорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9780 га. в т. ч. площею 0,4557 га. 

по вул. Старозбаразька, площею 0,1500 га., площею 0,2503 га., площею 0,1220 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту             с. Старий Збараж. 

87.  Дати дозвіл гр. Кириченко Андрію Володимировичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,1209 га. в.ч. площею 0,0632 га., площею 0,0577 га.  із земель 

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

Шимківці. 

88. Дати дозвіл гр. Саричевій Наталії Михайлівні  на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,0313 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

89. Дати дозвіл гр. Вальків Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,4720 га. в.ч. площею 0,2620 га. із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходяться в межах населеного пункту с.  Залужжя та  площею 0,0600 

га., площею 0,1500 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Ліски. 

90. Дати дозвіл гр. Вальків Павлу Михайловичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,1660 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Ліски. 

91. Дати дозвіл гр. Гузьо Світлані Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,3566 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Кретівці. 

92. Дати дозвіл гр. Мілян Василь Євгенович на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,4721 га. в т. ч. площею 0,1761 га., площею 0,1460 га., площею 0,1000 га., 

площею 0,0500 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Опрілівці. 

93. Дати дозвіл гр. Венгриняк Ростиславу Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6000 га. в т. ч. 

площею 0,2963 га. по вул. Б. Хмельницького та площею 0,3037 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

94. Дати дозвіл гр. Карпінській Марії Антонівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,4824 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Колодне. 

95. Дати дозвіл гр. Боївці Стефанії Миронівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7069 га. в т. ч.площею 0,1780 га. по вул. Зарічна із земель 

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

Кретівці та площею 0,5289 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

96.  Дати дозвіл гр. Латуринському Віталію Миколайовичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,6231 га. в т. ч. площею 0,3115 га. та площею 0,3116 га.  із 

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

пункту с. Хоми. 

97. Дати дозвіл гр. Лосик Надії Олексіївні на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,2468 га. в т. ч. площею 0,0558 га. по вул. Довга, площею 0,1910 га.  із 

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

пункту с. Тарасівка. 

98. Дати дозвіл гр. Микитюк Ігорю Орестовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,5000 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межах населеного пункту с. Киданці. 

99. Дати дозвіл гр. Гудзик Марії Андріївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,3473 га. по вул. Набережна із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Тарасівка. 

 100. Дати дозвіл гр. Турчин Оксана Сафатівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,8895 га. в т. ч. площею 0,6195 га., площею 0,2700 га із земель 

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

Максимівка. 

101. Дати дозвіл гр.  Колачик Віталію Петровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,3300 га. в т. ч. площею 0,0616 га. по вул. Костива, площею 0,1261 га., 

площю 0,1423 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 

102. Дати дозвіл гр. Сав'як Ганні Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2254 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Кретівці. 

103. Дати дозвіл гр. Сав’як Катерині Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6000 га. в т. ч. 0,2500 га. для 

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

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

господарства  орієнтовною  площею 0,3500 га. в т. ч. площею 0,1536 га. по вул. Садова, площею 

0,1964 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кретівці. 

104. Дати дозвіл гр. Сав'як Дмитру Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,4300 га. в т. ч. площею 0,2000 га., площею 0,2300 га. із земель 

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

Кретівці. 

105. Дати дозвіл гр. Яскілці Марії Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,3432 га. в т. ч. площею 0,1796 га., площею 0,1636 га. із земель 

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

Грицівці. 

106. Дати дозвіл гр. Гузьо Василю Степановичу на виготовлення технічної документації із 



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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,3773 га. в т. ч. площею 0,2700 га. із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці та площею 0,1073 

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

пункту с. Кретівці. 

107. Дати дозвіл гр. Моргун Надії Степанівна на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,9595 га. в т. ч. площею 0,1707 га., площею 0,1509 га., площею 0,2003 га, 

площею 0,1876 га., площею 0,2500 га. га. із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб'янки. 

108. Дати дозвіл гр. Парій Ярославу Григоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,6006 га. в т. ч. площею 0,3556 га., площею 0,2450 га. із земель 

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

Вищі Луб'янки. 

109. Дати дозвіл гр. Притуляку Василю Михайловичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,7923 га. в.ч. площею 0,5686 га.,  із земель 

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

Розношинці та  площею 0,2237 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

110. Дати дозвіл гр. Барановському Віталію Михайловичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною  площею 0,5461 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

111. Дати дозвіл гр. Босій Галині Степанівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,3500 га. в т. ч. площею 0,2500 га., площею 0,1000 га. із земель 

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

Добриводи. 

112. Дати дозвіл гр. Притуляк Світлані Михайлівні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,4048 га. в т. ч. площею 0,2000 га., площею 0,2048 га. із земель 

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

Розношинці. 

113. Дати дозвіл гр. Чорняк Вірі Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,8054 га. в т. ч. площею 0,1896 га., площею 0,2967 га, площею 0,3191 га.  

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

пункту с. Кретівціі. 

114. Дати дозвіл гр. Яскілці Петру Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд орієнтовною площедю 0,1800 га. по вул. І.Франка, 36 із земель житлової та 



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

Залужжя. 

115. Дати дозвіл гр. Парій Галині Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7447 га. в т. ч. площею 0,3366 га., площею 0,4081 га.,  із земель 

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

Вищі Луб'янки. 

116. Дати дозвіл гр. Михайлів Марії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7667 га. в т. ч. площею 0,1662 га., площею 0,2231 га, площею 0,3774 га.  

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

пункту с. Кобилля. 

117. Дати дозвіл гр. Яремкевичу Богдану Васильовичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,3500 га. в т. ч. площею 0,2428 га., площею 0,1072 га.,  із 

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

пункту с. Кретівці. 

118. Дати дозвіл гр. Кость Надії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2530 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Кретівці. 

119. Дати дозвіл гр. Ткач Надії Євгенівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9300 га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

Адамівка, 23 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства  орієнтовною  площею 0,6800 га. в т.ч. площею 0,2134 га., площею 

0,1328 га., площею 0,3338 га, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

120. Дати дозвіл гр. Пакулі Йосифу Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства загальною 

орієнтовною  площею 0,6000 га.в т.ч. площею 0,1600 га, площею 0,4400 із земель 

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

с. Капустинці. 

121. Дати дозвіл гр. Корольову Сергію Миколайовичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею  0,4147 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту по вул. І. Франка м. Збараж. 

122. Дати дозвіл гр. Шмігельській Марії Мечиславівні виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4688 га. в т. ч. площею 0,2500 га. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. І. Франка бічна, 1 із земель житлової та громадської забудови, та для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2188 га. із земель сільськогосподарського призначення 

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

123. Дати дозвіл гр. Булковській Надії Степанівні  на виготовлення технічної документації із 



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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,5508 га.в т.ч. площею 0,1508 га. по вул. І. Франка, площею 0,4000 га. із 

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

пункту с.  Вищі Луб'янки. 

124. Дати дозвіл гр. Левицького Роману Володимировичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною  площею 0,4903 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

125. Дати дозвіл гр. Гусці Ользі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7486 га.в т.ч. площею 0,1191  га., площею 0,4295 га., площею 0,2000 га.  

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

пункту  с.  Вищі Луб'янки. 

126. Дати дозвіл гр. Юган Івану Костянтиновичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2058 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Кретівці. 

127. Дати дозвіл гр. Стрілці Віктору Вікторовичу  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2011 га. в т.ч. 0,1300 га. для 

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

Івана Горбатого,44 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 1,0711 га. в т.ч. площею 0,5863 га. та площею 

0,4848 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Заруддя. 

128. Дати дозвіл гр. Подоляк Роману Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,6800 га. в т.ч. площею 0,3853  га., площею 0,1647 га., площею 0,1300 га.  

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

пункту с. Грицівці. 

129. Дати дозвіл гр. Локоть Віталію Івановичу виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,5555 га. в тому числі: 0,2500 га. для 

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

Грушевського, 9 із земель житлової та громадської забудови, та для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею  1,3055 га. в т.ч. площею 0,2418 га., 

площею 0,3882 га., площею 0,2565 га., площею 0,1202 га., площею              0,0845 га. площею 

0,2143 га.   із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Заруддя. 

130. Дати дозвіл гр. Заєць Ользі Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,6611 га.в т.ч. площею 0,2000  га., площею 0,2200 га., площею 0,2000 га., 

площею 0,0411 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с.  Старий Збараж. 

131. Дати дозвіл гр. Тольпі Сергію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,8334 га.в т.ч. площею 0,4653  га., площею 0,3681 га. із земель 

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

Нижчі  Луб'янки. 

132. Дати дозвіл гр. Суховінському Ігорю Петровичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,8677 га.в т.ч. площею 0,2919  га., площею 0,1099 га., 

площею 0,3649 га., площею 0,1010 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту  с.  Мусорівці. 

133. Дати дозвіл гр. Суховінському Петру Михайловичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною  площею 0,8084 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Мусорівці. 

134. Дати дозвіл гр. Щербан Ірині Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,2917 га.в т.ч. площею 0,1870  га., площею 0,1047 га.  із земель 

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

Мусорівці. 

135. Дати дозвіл гр. Волошину Роману Тадейович на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,4865 га. в т.ч. площею 0,3005  га., площею 0,0860 га., площею 0,1000 га.  

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

пункту  с.  Доброводи. 

136. Дати дозвіл гр. Малишко Богдану Володимировичу виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,6777 га. в т.ч.  площею 

0,2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Горлиця, 11 с. Мусорівці із земель житлової та громадської забудови, та для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною загальною площею 1,4277 га.  в т.ч. 

площею 0,9206 га., площею 0,5071 га.,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту              с. Мусорівці. 

137. Дати дозвіл гр. Булі Любові Степанівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,1794 га. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Марківщина, 3 

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

Киданці   

138. Дати дозвіл гр. Локоть Оксані Анатоліївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2200 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Заруддя. 

139. Дати дозвіл гр. Ганжі Лесі Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,1053 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Чернихівці. 

140. Дати дозвіл гр. Гончук Лесі Богданівні на виготовлення технічної документації із 



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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 1,3047 га. в т.ч. площею 0,4050 га., площею 0,2563 га., площею 0,2723 га., 

площею 0,3711 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с. Кобилля. 

141. Дати дозвіл гр. Григорчуку Дмитру Степановичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею 0,5746 га. в т.ч. площею 0,2196 га., площею 0,3550 га., із 

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

пункту  с. Шимківці. 

142. Дати дозвіл гр. Кодьман Наталії Павлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,6700 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Залужжя. 

143. Дати дозвіл гр. Багрій Богдані Теодозіївні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,6674 га. в т.ч. площею 0,1096  га., площею 0,2064 га.. площею 0,1514 га., 

площею 0,2000 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с.  Мусорівці. 

144. Дати дозвіл гр.Недогін Надії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,9203 га.в т.ч. площею 0,1493 га., площею 0,1586 га.. площею 0,3232 га., 

площею 0,0392 га., площею 0,2500 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту  с.  Іванчани. 

145. Дати дозвіл гр. Риндич Ірині Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,8551 га.в т.ч. площею 0,0509 га. по вул. Зелена, площею 0,3655 га.,  

площею 0,4387 га.,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с.  Вищі Луб’янки. 

146. Дати дозвіл гр. Леськів Галині Трохимівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2436 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 

147. Дати дозвіл гр. Грицинин  Надії Трохимівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,2436 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 

148. Дати дозвіл гр.Жилці Ярославу Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,7855 га. в т.ч. площею 0,1861 га., площею 0,3973 га., площею 0,2021 га.,  

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

пункту  с. Болязуби. 

149. Дати дозвіл гр. Квасневській Ірині Ігорівні на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,3920 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Івашківці. 

150. Дати дозвіл гр. Вітенько Марія Миколаївні  на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею 0,79859 га. в т.ч. площею 0,2132 га., площею 0,3690 га., площею 0,1000 га 

площею 0,1921 га., площею 0,1116 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту  с. Верняки. 

151. Дати дозвіл гр. Богачук Надії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,0128 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту по вул. Довга м. Збараж. 

152. Рекомендувати громадянам: 

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

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

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

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості).    

152.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомостей про 

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

розгляду та затвердження  у встановленому законом порядку. 

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

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

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

 

 

 

Збаразький міський голова             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 


