
      
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIII/9/16                                                                                               від 19 липня 2021 року 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земель-

них ділянок в натурі (на місцевості), та пере-

дачу їх у власність громадянам 

 

   Розглянувши заяви гр. Васьків Т.М. (вх.№ 3391 від 02.07.2021 р.), гр. Кузи В.С. (вх.№ 3394 

від 02.07.2021 р.), гр. Зух М.Р. (вх.№ 3417, № 3483 від 05.07.2021 р), гр. Галенди В.Г (вх. № 

3484 від 07.07.2021 р.), гр. Шпиці А.В. ( вх. № 3482 від 070.07.2021 р.), гр. Танцівної Л.В. ( вх. 

№3467 від 07.07.2021 р.), гр. Літвіна І.І. (вх. № 3441 від 06.07.2021 р.), гр. Рабого П.П. ( вх. № 

3496 від 08.07.2021 р.), гр. Щербай О.П. ( вх. № 3494 від 08.07.2021 р.), гр. Лавренюк Н.В. ( вх. 

№ 3506 від 08.07.2021 р.), гр. Ремези В.Г. ( вх. №  3517 від 09.07.2021 р.), гр. Гарбуз А.В. ( вх. 

№ 3523 від 1.07.2021 р.), гр. Булик О.Ф. (вх. № 3537 від 13.07.2021 р.), гр.  Могильської Н.М. ( 

вх. № 3530 від 12.07.2021 р.), гр. Демчук Н.В. ( вх. № 3529 від 12.07.2021 р.), гр.Макодрай Н.В. 

( вх. № 3554 від 14.07.2021 р.), гр. Мельника З.М. ( вх.  № 3558 від 14.07.2021 р.), технічні 

документації щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), витяги з 

державного земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-облікових 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол № 17  від 14.07.2021 р.)  керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118, 121, 

125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень”, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки  гр. 

Васьків Теклі Михайлівні. 

1.1. Передати у власність гр. Васьків Теклі Михайлівні земельні ділянки, загальною площею 

0,8000 га. для ведення особистого селянського господарства  в т. ч. площею 0,3500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0416 та  площею 0,4500 га. по вул. Зелена кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0378,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

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



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1197 га для будівництва і обслуговування житлового 

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

Грицівці гр. Куза Володимиру Степановичу. 

2.1. Передати у власність гр. Куза Володимиру Степановичу земельну ділянку  площею 0,1197 

га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0191 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1355 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, господарських будівель 

і споруд та для ведення особистого селянського господарства  площею 0,8855 га, які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка гр. Зух Марії Радіонівні. 

3.1. Передати у власність гр. Зух Марії Радіонівні земельні ділянки загальною площею 1,1355 

га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0462 для будівництва і 

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

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

господарства  площею 0,8855 га  кадастровий номер 6122489600:03:001:0461 із земель 

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

Решнівка. 

4. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5211 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, господарських будівель 

і споруд та для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2711 га, які 

знаходиться в межах населеного пункту с.Гніздичне гр.  Галенді Віталію Петровичу. 

4.1. Передати у власність гр. Галенді Віталію Петровичу земельні ділянки загальною площею 

0,5211 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0437 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Очеретянська,17, 

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

площею 0,2711 га по вул. Очеретянська кадастровий номер 6122481800:02:003:0442 із земель 

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

с.Гніздичне. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

Кретівці по вул. Дружби,61 гр. Шпиці Андрію Володимировичу. 

5.1. Передати у власність гр. Шпиці Андрію Володимировичу земельну ділянку  площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0163 для будівництва і обслуговування 

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

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

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

Залужжя по вул. Оболонь,1 гр. Танцівній Ларисі Володимирівні. 

6.1. Передати у власність гр. Танцівній Ларисі Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0604 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Оболонь,1  із земель житлової і 

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

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1603 га для ведення особистого селянського 

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

Івановичу. 



7.1. Передати у власність гр. Літвіну Ігорю Івановичу земельну ділянку  площею 0,1603 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0805 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Колодне. 
8.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9961 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Рабому Петру 

Петровичу. 
8.1. Передати у власність гр. Рабому Петру Петровичу земельну ділянку  площею 0,9961 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:001:0250 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с.  Шимківці. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1157 га для будівництва і обслуговування житлового 

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

Зарубинці по вул. Шевченка,62 гр. Щербай Ользі Павлівні. 
9.1. Передати у власність гр. Щербай Ользі Павлівні земельну ділянку  площею 0,1157 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0498 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка,62  із земель житлової і 

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

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

Колодне по вул. Морозенка,26 гр. Лавренюк Надії Василівні. 
10.1. Передати у власність гр. Лавренюк Надії Василівні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0766 для будівництва і обслуговування житлового 

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

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1012 га для будівництва і обслуговування житлового 

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

Кобилля по вул. Шевченка,51 гр. Ремезі Володимиру Григоровичу. 

11.1. Передати у власність гр. Ремезі Володимиру Григоровичу земельну ділянку  площею 

0,1012 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0646 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка,51  із земель житлової 

і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кобилля. 
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3356 га для ведення особистого 

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

Андрію Васильовичу. 

12.1. Передати у власність гр. Гарбуз Андрію Васильовичу земельні ділянки загальною  

площею 0,3356 га.в т.ч. площею 0,1267 га кадастровий номер 6122487000:04:001:0244, площею 

0,2089 га. по вул. Шевченка кадастровий номер 6122487000:04:001:0242 для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться  в межах населеного пункту с.  Чумалі. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

Решнівка по вул. Лісна,4 гр. Булик Ользі Федорівні. 

13.1. Передати у власність гр. Булик Ользі Федорівні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:002:0015 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лісна,4  із земель житлової і громадської 



забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1934 га для ведення особистого селянського 

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

Наталії Михайлівні. 

14.1. Передати у власність гр. Могильській Наталії Михайлівні земельну ділянку  площею 

0,1934 га. кадастровий номер 6122488800:01:005:0089 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

Олишківці по вул. Зелена,3 гр. Демчук Надії Василівні. 

15.1. Передати у власність гр. Демчук Надії Василівні земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:03:002:0001 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зелена,3  із земель житлової і громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0033 га для будівництва індивідуальних гаражів, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж по вул. Гайдамацька гараж №62 гр. 

Макодрай Наталії Василівні. 

16.1. Передати у власність гр. Макодрай Наталії Василівні земельну ділянку  площею 0,0033 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1326 для будівництва індивідуальних гаражів  по 

вул. Гайдамацька гараж № 62  із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6803 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шили гр. Мельнику Зіновію 

Мирославовичу. 

17.1. Передати у власність гр. Мельнику Зіновію Мирославовичу земельну ділянку  площею 

0,6803 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0185 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шили. 

18. Громадянам зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

19. Громадянам  виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


