
 

 

проект РІШЕННЯ 
 

№ VIII/11/                                                                                         від      2021 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу їх у власність   
 

    Розглянувши заяви гр. Лосик Н. О. (вх. № 4485,4486 від 01.09.2021р.), гр. Вовчок А. Й. (вх. 

№ 4547 від 01.09.2021р.), гр. Огерука М.М. (вх. № 4449 від 30.08.2021р.), гр. Цвяха А. О. (вх. 

№ 4426 від 30.08.2021р.), гр. Демчан С. С. (вх. № 4466 від 31.08.2021 р.), гр. Дзюбик В. Ф. (вх. 

№ 4470 від 31.08.2021р.), гр. Лисогір Т. Й. (вх. № 4475 від 31.08.2021р.), гр. Барановського В. 

М. (вх. № 4457 від 31.08.2021р.), гр. Мовчан Є. Ф. (вх. №4460 від 31.08.2021р.), гр. Лагоди О. 

К. (вх. № 4425 від 30.08.2021р.), гр. Зажинського З. М. (вх. № 4438 від 30.08.2021р.), гр. 

Зажинської Г. Я. (вх. № 4440 від 30.08.2021р.), гр. Богачук Н. В. (вх. № 4441 від 30.08.2021р.), 

гр. Смалюк Л. З. (вх. № 4439 від 30.08.2021р.), гр. Цвях М. П. (вх. № 4450 від 30.08.2021 р.), 

гр. Боклінки Н. Я. (вх. № 4609 від 03.09.2021 р.), гр. Романського С. Б. ( вх. № 4616 від 

03.09.2021 р.), гр. Гуски О. М. ( вх. 4598 від 03.09.2021 р.), гр. Гуски О. М. ( вх. № 4597 від 

03.09.2021 р.), гр. Милян Я.С. (вх. № 4599 від 03.09.2021 р.), гр. Симчук М. Т. (вх. № 4631 від 

06.09.2021 р.), гр. Горонінського Б. А. ( вх. № 4646 від 06.09.2021 р.), гр. Кодьман Н.П. ( вх. № 

4661 від 06.09.2021 р.), гр. Денеки О. В. ( вх. № 4674 від 07.09.2021 р.), гр. Вітенько М. М. ( вх. 

№ 4725 від 08.09.2021 р.), гр. Амбрамович О. В. ( вх. 4673 від 06.09.2021 р.), гр. Онищук Б. А. 

( вх. № 4743 від 08.09.2021 р.), гр.  Грубського Р. М. ( вх. № 4744 від 08.09.2021 р. ), гр. 

Григорчук Д. С. ( вх. № 4745 від 08.09.2021 р.), гр. Громик Г. М. ( вх. № 4746 від 0809.2021 р.), 

гр. Кущак М. М. ( вх. № 4836 від 10.09.2021 р.), гр. Кущак М. М. ( вх. № 4837 від 10.09.2021 

р.), гр. Венгринович Л. З. ( вх. № 4797 від 4797 від 09.09.2021 р.), гр. Щербан І. М. ( вх. № 4799 

від 09.09.2021 р.), гр. Вив’юрки О. О. ( вх. № 4784 від 09.09.2021 р.), гр. Прядун І. І. ( х. № 4783 

від 09.09.2021 р.), гр. Мацелюх Е. С. ( вх. № 4805 від 09.09.2021 р.), гр. Кулаєць О. В. ( вх. № 

4804 від 09.09.2021 р.), гр. Борівець І. В. ( вх. № 4812 від 09.09.2021 р.), гр. Сав’як М. Р. ( вх. 

№ 4445 від 30.08.2021 р.), гр. Комар В. М. ( вх. 3 4391 від 26.08.2021 р.), гр. Кулаєць О. В. ( вх. 

№ 4408 ВІД 27.08.2021 р.), гр. Комендат Г. І. ( вх № 4406 від 27.08.2021 р.), гр. Стечишин Н. С. 

( вх. № 4409 від 27.08.2021 р.), гр. Савчук Є. С. ( вх. № 4402 від 27.08.2021 р.), гр. Клімова Ю. 

Д. ( вх. № 4403 від 27.08.2021 р.), гр. Кісіль Г. Я. ( вх. № 4405 від 27.08.2021 р.), гр. Мазяр Р. І. 

( вх. № 4415 від 27.08.2021 р.), гр. Сав’як К. Г. ( вх. № 4549 від 02.09.2021 р.), гр.  Ключник М. 

В. ( вх. № 4587 від 02. 09.2021 р.), гр. Погорєльцева Ю. А. ( вх. № 4607 від 03.09.2021 р.), гр. 

Вавро А. Т. ( вх. № 4608 від 03.09.2021 р.), гр. Вальків М. В. ( вх. №4875 від 13.09.2021 р.), гр. 

Вальків П. М. ( вх. № 4874 від 13.09.2021 р.), гр. Цебринської Г. С. ( вх. № 4865 від 13.09.2021 

р.), гр. Сухорської В. В. ( вх. № 4897 від 14.09.2021 р.), гр. Легенської М. Є. ( вх. № 4899 від 

14.09.2021 р.), гр. Кардаша Г. І. ( вх. № 4904 від 14.09.2021 р.), гр. Кардаш О. Г. ( вх. № 4905 

від 14.09.2021 р.), гр. Недогін Н. Б. ( вх. 4911 від 14.09.2021 р.), гр. Поліщука В. І. ( вх. № 4908 

від 14.09.2021 р.), гр. Поліщука В. І. ( вх. № 4907 від 14.09.2021 р.), гр. Яскілки М. П. ( вх. № 

4890 від 14.09.2021 р.), гр. Яскілки П. С. ( вх. № 4888 від 14.09.2021 р.), гр. Лучик Ю. І. ( вх. 

№ 4915 від 14.09.2021 р.), гр. Шиліги М. В. ( вх. № 4916 від 10.09.2021 р.), гр. Семенчука В. І. 

( вх. № 4926 від 15.09.2021 р.), гр. Футрика С. В. ( вх. № 4928 від 15.09.2021 р.), гр. Грещука Т. 

Г. ( вх. № 4954 від 16.09.2021 р.), гр. Грещук О. Я. ( вх. № 4952 від 16.09.2021 р.), гр. Грещук 

О. Я. ( вх. № 4953 від 16.09.2021 р.), гр. Риндич І. В. ( вх. № 4943 від 15.09.2021 р.), гр. Трепенок 

І. І ( вх. № 4976 від 16.09.2021 р.), гр. Іванішака З. З. ( вх. № 4974 від 16.09.2021 р.), гр. Трепенок 

І. І. ( вх. № 4975 від 16.09.2021 р.), гр.  Демуша Р. І. (вх. № 5156 від 23.09.2021р.), гр. Миляна 

В. Я. (вх. № 5133 від 23.09.2021р.), гр. Процик С. М. (вх. № 5139 від 23.09.2021р.), гр. Коцюби 



М. І. (вх. № 5137 від 23.09.2021р.), гр. Брезіцького О. Б. (вх. № 5157 від 23.09.2021р.), гр. 

Малишка В. М. та гр. Зарічного В.М. (вх. № 5173 від 23.09.2021р.), гр. Кондратюка Д. П. (вх. 

№ 5165 від 23.09.2021р.), гр. Триюди Н. М. (вх. № 5167 від 23.09.2021р.), гр. Павлусик М. В. 

(вх. № 5190 від 24.09.2021р.), гр. Гордія І. В. (вх. № 5183 від 24.06.2021р.), гр. Пац Г. В. (вх. № 

5194 від 24.09.2021р.), гр. Ремези В. Г. (вх. № 5195 від 24.09.2021р.), гр. Гончук Л. Б. (вх. № 

5196 від 24.09.2021р.), гр. Левків Т. Г. (вх. № 5059 від 21.09.2021 р.), гр. Квасневської І. І. (вх. 

№ 5073,5072 від 21.09.2021р.), гр. Грещук М. З. (вх. № 5081 від 21.09.2021 р.), гр. Шмігель Т. 

Д. (вх. № 5083 від 21.09.2021 р.), гр. Карпінської М. А. (вх. № 5104 від 22.09.2021р.), гр. Булича 

В. Г. (вх. № 5105 від 22.09.2021 р.), гр. Бочара М. О. (вх. № 5029 від 20.09.2021р.), гр. Багрій Б. 

Т. (вх. № 5027 від 20.09.2021р.), гр. Подоляка Р. М. (вх. № 5044,5045 від 20.09.2021р.), гр. 

Яремишина М. Т. (вх. № 5048 від 20.09.2021р.), гр. Жили О. С. (вх. № 5047 від 20.09.2021р.), 

гр. Грещук О. М. (вх. № 4992 від 16.09.2021р.), гр. Філь Н. В. (вх. № 4993 від 16.09.2021р.), гр. 

Парія Я. Г. (вх. № 5019 від 17.09.2021р.), гр. Парій Г. В. (вх. №5017 від 17.09.2021р.), гр. Борсук 

О. Т. (вх. № 5009 від 17.09.2021р.), гр. Цісецького І. М. (вх. № 5004,5002 від 17.09.2021р.), гр. 

Тивонюк С. В. (вх. № 5008 від 17.09.2021р.), гр. Ціховляз М. І. (вх. № 5014 від 17.09.2021р.), 

гр. Димко Н. В. (вх. № Д-1367 від 28.09.2021 р.), гр. Кульки С. П. (вх. № 5217 від 27.09.2021р.), 

гр. Гузьо В. С. (вх.№5220 від 27.09.2021р.), гр. Гузьо С. І. (вх. № 5221 від 27.09.2021р.), гр. 

Присницької Є. А. (вх. № 5222 від 27.09.2021р.), гр. Синайко М. Д. (вх. №5241 від 

27.09.2021р.), гр. Резнік Н. В. (вх. № 5242 від 27.09.2021р.), гр. Резніка А. Г. (вх. № 5243 від 

27.09.2021р.), гр. Левчука М. Р. (вх. № 5246 від 28.09.2021р.), гр. Кость Н. Б. (вх. №5245 від 

27.09.2021р.), гр. Симіва Я. О. (вх. № 5282 від 28.09.2021р.), гр. Симів Н. Б. (вх. № 5281 від 

28.09.2021р.), гр. Купяк М. Б. (вх. № 5299 від 29.09.2021р.), гр. Нички П. Є. (вх. № 5297 від 

29.09.2021р.), гр. Чернецького І. Д. (вх. № 5287 від 29.09.2021р.), гр. Олійника Б. П. (вх. № 

5231,5232 від 27.09.20201р.), гр. Риндич І. В. (вх. №5290 від 29.09.2021р.), гр. Саричевої Н. М. 

(вх. № 6520 від 30.09.2021р.), гр. Путятинського П. М. (вх. № 6521 від 30.09.2021р.), гр. 

Кіндратюк Т. П. (вх. № 5308 від 30.09.2021р.), гр. Кіндратюк П. Я. (вх. № 5307 від 30.09.2021р.), 

гр. Колодійчака В. Я. (вх. № 5328 від 30.09.2021р.), гр. Яремкевича Б. В. (вх. № 5336 від 

30.09.2021р.), гр. Гудими М.І. (вх.№ 6525 від 30.09.2021 р.), гр. Берези А.О. (вх.№ 5361 від 

01.10.2021 р.), гр. Семенчука В.І. (вх. № 5338 від 01.10.2021 р.), гр. Березіцької О.І. (вх.№ 5359 

від 01.10.2021 р.), гр. Лучук І.Б. (вх.№ 5360 від 01.10.2021 р.), гр. Потієнко М.А. (гр. 5330 від 

30.09.2021 р.), гр. Шмигельської О.Т. (вх.№ 5309 від 30.09.2021 р.), гр. Жук Г.З. (вх. № 5379 від 

04.10.2021 р.), гр. Агрес І.О.(вх.№ 5401 від 04.10.2021 р.), гр. Югана І.К. (вх.№ 5403 від 

04.10.221 р.), гр. Турчина П.М. (вх.№ 5404 від 04.10.2021 р.), гр. Щуцької З.В. (вх. № 5409 від 

04.10.2021 р.), гр. Мавдюк М.І. (вх.№ 5408 від 04.10.2021 р.), гр. Будоли Н.А. (вх.№ 5416 від 

04.10.2021 р.), гр. Будоли Т.П. (вх.№ 5417 від 04.10.2021 р.), технічні документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки 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 № 20 від 05.10.2021 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 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. Тарасівка гр. Лосик Надії Олексіївні, гр. Лосику Михайлу Мирославовичу та гр. 

Лосику Олексію Мирославовичу. 



1.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Лосик Надії Олексіївні, гр. Лосику Михайлу 

Мирославовичу та гр. Лосику Олексію Мирославовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0370 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Довга, 9 із земель житлової та громадської 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2468 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Тарасівка гр. Лосик 

Надії Олексіївні. 

2.1. Передати у власність гр. Лосик Надії Олексіївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,2468 га. в т. ч. площею 0,1910 га. кадастровий 

номер 6122480400:04:001:0372, площею 0,0558 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0375 

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

населеного пункту с. Тарасівка. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2100 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Вовчок Анатолію 

Йосиповичу. 

3.1. Передати у власність гр. Вовчок Анатолію Йосиповичу земельну ділянку площею 0,2100 

га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0633 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Болязуби. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2087 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр. Огерук Миколі Михайловичу. 

4.1. Передати у власність гр. Огерук Миколі Михайловичу земельну ділянку площею 0,2087 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0600 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кінцева, 71 із земель житлової і громадської 

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

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. Кобилля гр. Цвяху Андрію Олеговичу. 

5.1. Передати у власність гр. Цвяху Андрію Олеговичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0261 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садова, 8 із земель житлової і громадської 

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

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2458 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Демчан Світлані 

Степанівні. 

6.1. Передати у власність гр. Демчан Світлані Степанівні земельну ділянку площею 0,2458 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0704 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Заруддя. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3195 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці гр. Дзюбик 

Володимиру Федоровичу. 

7.1. Передати у власність гр. Дзюбик Володимиру Федоровичу земельну ділянку площею 

0,3195 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0295 для ведення особистого селянського 



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

населеного пункту с. Олишківці. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3744 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Тарасівка та с. 

Базаринці гр. Лисогір Тарасу Йосифовичу. 

8.1. Передати у власність гр. Лисогір Тарасу Йосифовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,3744 га. в т. ч. площею 0,1279 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0373, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Тарасівка та площею 0,2465 га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0386 із земель 

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

Базаринці. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5461 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Барановському 

Віталію Михайловичу. 

9.1. Передати у власність гр. Барановському Віталію Михайловичу земельну ділянку площею 

0,5461 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0477 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3015 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Мовчан Євгенії 

Федорівні. 

10.1. Передати у власність гр. Мовчан Євгенії Федорівні земельну ділянку площею 0,3015 га. 

кадастровий номер 6122489600:04:001:0236 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Шимківці. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2961 га. в т. ч. площею 0,2000 га. для 

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

0,0961 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Ліски і с. Залужжя гр. Лагоді Олександрі Казимирівні. 

11.1. Передати у власність гр. Лагоді Олександрі Казимирівні ділянки загальною площею 

0,2961 га. в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0533 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського, 9 

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

Ліски та площею 0,0961 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0532 для ведення 

особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя. 

12. 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. Вищі Луб’янки гр. Зажинському Зіновію Михайловичу. 

12.1. Передати у власність гр. Зажинському Зіновію Михайловичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0407 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зарічна, 35 із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,9738 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Зажинській 

Ганні Яремівні. 



13.1. Передати у власність гр. Зажинській Ганні Яремівні земельну ділянку площею 0,9738 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0368 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Вищі Луб’янки. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0128 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Богачук Надії 

Володимирівні. 

14.1. Передати у власність гр. Богачук Надії Володимирівні земельну ділянку площею 0,0128 

га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0973 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1872 га. для ведення особистого 

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

Смалюк Лідії Зіновіївні. 
15.1. Передати у власність гр. Смалюк Лідії Зіновіївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  1,1872 га. в т. ч. площею 0,2153 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0423; площею 0,4853 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0410; площею 0,2198 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0406; 

площею 0,0868 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0405; площею 0,1800 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0413, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки по вул. Зарічна. 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8688 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Цвях 

Марії Петрівні. 
16.1. Передати у власність гр. Цвях Марії Петрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,8688 га. в т. ч. площею 0,1200 га. кадастровий 

номер 6122484500:02:001:0314; площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0310; площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0308; 

площею 0,2368 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0309; площею 0,1620 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0311; площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0319, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля. 
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1695 га. в т. ч. площею 0,1000 га. для 

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

0,0695 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  м. Збараж гр. Боклінці Надії Ярославівні. 

17.1. Передати у власність гр. Боклінці Надії Ярославівні ділянки загальною площею 0,1695 

га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1332 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського, 65 

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

Збараж та площею 0,0695 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1343 для ведення 

особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3160 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Романському 

Степану Богдановичу. 
18.1. Передати у власність гр. Романському Степану Богдановичу земельну ділянку площею 



0,3160 га. кадастровий номер 6122416400:02:002:0209 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7486 га. для ведення особистого 

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

Гусці Ользі Михайлівні. 

19.1. Передати у власність гр. Гусці Ользі Михайлівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,7486 га. в т. ч. площею 0,1191 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0390 яка знаходиться по вул. Зелена; площею 0,4295 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0410; площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0391, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
20. 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. Вищі Луб’янки гр. Гусці Ользі Михайлівні. 
20.1. Передати у власність гр. Гусці  Ользі Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0384 для будівництва і обслуговування житлового 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2360 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Милян Ярославі 

Семенівні. 
21.1. Передати у власність гр. Милян Ярославі Семенівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2360 га. кадастровий номер 

6122410100:02:005:1149, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4881 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,2381 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Капустинський Ліс гр. Симчук Марії Тарасівні. 

22.1. Передати у власність гр. Симчук Марії Тарасівні земельні ділянки загальною площею 

0,4881 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483900:04:001:0075 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лісовичина, 4 із 

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

Капустинський Ліс та площею 0,2381 га. кадастровий номер 6122483900:04:001:0076 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Капустинський Ліс по вул. Лісовичина. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8195 га. для ведення особистого 

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

Горонінському Богдану Анатолійовичу. 
23.1. Передати у власність гр. Горонінському Богдану Анатолійовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею  0,8195 га. в т. ч. площею 

0,3219 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0355; площею 0,4976 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0351, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка. 
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6700 га. для ведення особистого селянського 



господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя гр. Кодьман Наталії 

Павлівна. 
24.1. Передати у власність гр. Кодьман Наталії Павлівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею  0,6700 га. кадастровий номер 

6122483000:02:001:0362, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя по вул. І. Франка. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Денеці Оксані 

Василівні. 
25.1. Передати у власність гр. Денеці Оксані Василівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею  0,1500 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0475, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка. 
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9859 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Верняки гр. Вітенько 

Марії Миколаївні. 

26.1. Передати у власність гр. Вітенько Марії Миколаївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,9859 га. в т. ч. площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0114; площею 0,1921 га. кадастровий номер 

6122488200:02:002:0116; площею 0,3690 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0728, 

площею 0,1116 га. кадастровий номер 6122488200:02:002:0115, площею 0,2132 га. кадастровий 

номер 6122488200:02:002:0120,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Верняки. 
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0606 га. для ведення індивідуального садівництва, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж  гр. Абрамович Ользі Василівні. 

27.1. Передати у власність гр. Абрамович Ользі Василівні земельну ділянку площею 0,0606 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0581 для ведення індивідуального садівництва по вул. 

Садова,11 із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Старий Збараж. 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5291 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Онищук Борису 

Андрійовичу. 
28.1. Передати у власність гр. Онищук Борису Андрійовичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею  0,5291 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0437, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4037 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Грубському Руслану 

Миколайовичу. 

29.1. Передати у власність гр. Грубському Руслану Миколайовичу земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею  0,4037 га. кадастровий номер 

6122489600:02:002:0245, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5746 га. для ведення особистого 

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

Григорчуку Дмитру Степановичу. 



30.1. Передати у власність гр. Григорчуку Дмитру Степановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,5746 га. в т. ч. площею 0,3550 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:001:0252; площею 0,2196 га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0354, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3371 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 1,0871 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Решнівка гр. Громик Ганні Михайлівні. 

31.1. Передати у власність гр. Громик Ганні Михайлівні земельні ділянки загальною площею 

1,3371 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0471 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 31 із 

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

Решнівка та загальною площею 1,0871 га. в т.ч. площею 0,2785 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0470, площею 0,2842 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0472; 

площею 0,5244 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0474 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка. 
32. 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. Старий Збараж гр. Кущак Марії Михайлівні. 

32.1. Передати у власність гр. Кущак Марії Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0738 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Старозбаразька, 78 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2800 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. 

Кущак Марї Михайлівні. 

33.1. Передати у власність гр. Кущак Марії Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,2800 га. в т. ч. площею 0,1300 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0734, яка знаходиться по вул. Старозбаразька  площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0736, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2112 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Новики гр. Венгринович Любі Зіновіївні. 

34.1. Передати у власність гр. Венгринович Любі Зіновіївні земельну ділянку площею 0,2112 

га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0338 для будівництва і обслуговування житлового 

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

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики. 
35. 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. Максимівка гр. Щербан Ірині Михайлівні. 

35.1. Передати у власність гр. Щербан Ірині Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0468 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Галана, 39 із земель житлової та громадської 

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



36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,8400 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці гр. Вив’юрка Ользі 

Орестівні. 

36.1. Передати у власність гр. Вив’юрка Ользі Орестівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,8400 га. кадастровий номер 

6122484200:01:001:0700, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6553 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Прядун 

Івану Івановичу. 

37.1. Передати у власність гр. Прядун Івану Івановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,6553 га. в т. ч. площею 0,1052 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0344, яка знаходиться по вул. Шевченка; площею 

0,2999 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0607; площею 0,2502 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0612, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

38. 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. Тарасівка гр. Мацелюх Едуарду Станіславовичу. 

38.1. Передати у власність гр. Мацелюх Едуарду Станіславовичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0376 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Довга, 56 із земель житлової та 

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

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6830 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Кулаєць 

Ользі Василівні. 

39.1. Передати у власність гр. Кулаєць Ользі Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,6830 га. в т. ч. площею 0,0791 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0232; площею 0,0951 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0231; площею 0,1862 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0230; 

площею 0,1488 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0229; площею 0,1738 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0228, із земель сільськогосподарського призначення 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0030 га. для будівництва індивідуальних гаражів, 

яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж гр. Борівець Ігорю Васильовичу. 
40.1. Передати у власність гр. Борівець Ігорю Васильовичу земельну ділянку площею 0,0030 

га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0833 для будівництва індивідуальних гаражів  по 

вул. Грушевського гараж № 52 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 
41.  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 гр. Сав’як Марії Романівні. 

41.1. Передати у власність гр. Сав’як Марії Романівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0180 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Дружби, 55 із земель житлової та громадської 

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



42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0672 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  м. Збараж гр. Комар Василю Мирославовичу. 
42.1. Передати у власність гр. Комар Василю Мирославовичу земельну ділянку площею 0,0672 

га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0823 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка, 24 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2203 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Оприлівці гр. Кулаєць Ользі Василівні. 
43.1. Передати у власність гр. Кулаєць Ользі Василівні земельну ділянку площею 0,2203 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0202 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лесі Українки, 7 із земель житлової та 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  м. Збараж гр. Комендат Галині Іванівні. 
44.1. Передати у власність гр. Комендат Галині Іванівні земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1338 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лугова, 23 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7180 га. для ведення особистого 

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

Стечишин Наталії Степанівні. 
45.1. Передати у власність гр. Стечишин Наталії Степанівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,7180 га. в т. ч. площею 0,0704 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:001:0599, яка знаходиться по вул. Шевченка; площею 

0,2844 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0591; площею 0,3632 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0600, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5743 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,3243 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Колодне гр. Савчук Євгенії Степанівні. 
46.1. Передати у власність гр. Савчук Євгенії Степанівні земельні ділянки загальною площею 

0,5743 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0768 для будівництва 

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

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

Колодне та площею 0,3243 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0771 для ведення 

особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 
47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7038 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Клімову 

Юрію Дмитровичу. 
47.1. Передати у власність гр. Клімову Юрію Дмитровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,7038 га. в т. ч. площею 0,3784 га. 



кадастровий номер 6122484800:01:002:0387; площею 0,3254 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0770, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне. 
48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3600 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Верняки гр. Кісіль 

Галині Ярославівні. 
48.1. Передати у власність гр. Кісіль Галині Ярославівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,3600 га. в т. ч. площею 0,2100 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0118 по вул. Завальна та  площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0119, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Верняки. 
49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4046 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Базаринці гр. Мазяр 

Роману Івановичу. 
49.1. Передати у власність гр. Мазяр Ромну Івановичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,4046 га. в т. ч. площею 0,2853 га. кадастровий 

номер 6122480400:04:001:0359; площею 0,1193 га. кадастровий номер 

6122480400:04:001:0358, які знаходяться в межах населеного пункту с. Базаринці. 
50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,3500 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Кретівці гр. Сав’як Катерині Григорівні. 
50.1. Передати у власність гр. Сав’як Катерині Григорівні земельні ділянки загальною площею 

0,6000 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0186 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Садова,5 із 

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

Кретівці та загальною площею 0,3500 га. в т.ч. площею 0,1536 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0177 по вул. Садова та  площею 0,1964 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0174 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Кретівці. 
51. 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 гр. Ключник Марії Володимирівні. 
51.1. Передати у власність гр. Ключник Марії Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0185 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Дружби, 81 із земель житлової та громадської 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0687 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  м. Збараж гр. Погорєльцеву Юрію Анатолійовичу. 

52.1. Передати у власність гр. Погорєльцеву Юрію Анотолійовичу земельну ділянку площею 

0,0687 га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0832 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Родини Білинських, 17 із земель 

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

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 



пункту  м. Збараж гр. Вавро Андрію Тарасовичу. 

53.1. Передати у власність гр. Вавро Андрію Тарасовичу земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:002:0830 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Івасюка бічна, 5 із земель житлової та 

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

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4720 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Залужжя, с. Ліки гр. 

Вальків Марії Всилівні. 

54.1. Передати у власність гр. Вальків Марії Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,4720 га. в т. ч. площею 0,2620 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0360, яка знаходиться в с. Залужжя; площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122483000:03:002:0041 та площею 0,0600 га. кадастровий номер 

6122483000:03:002:0040, які знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1660 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски гр. Вальків Павлу 

Михайловичу. 

55.1. Передати у власність гр. Вальків Павлу Михайловичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1660 га. кадастровий номер 

6122483000:01:003:0048, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски. 
56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3900 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

1,1400 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Киданці гр. Цебринській Галині Степанівні. 

56.1. Передати у власність гр. Цебригській Галині Степанівні земельні ділянки загальною 

площею 1,3900 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0511 для 

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

Шевченка, 25 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці та загальною площею 1,1400 га. для ведення особистого селянського 

господарства в т.ч. площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0241; площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0512; площею 0,3900 га. кадастровий номер 

6122484200:02:006:0048 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Киданці. 
57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4890 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Сухорській Вікторії 

Володимирівні. 
57.1. Передати у власність гр. Сухорській Вікторії Володимирівні земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею  0,4890 га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0350, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3937 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики гр. Легенькій 

Марії Євгенівні. 

58.1. Передати у власність гр. Легенькій Марії Євгенівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,3937 га. в т. ч. площею 0,0886 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0427; площею 0,3051 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0413, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2436 га. для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Нищі Луб’янки гр. Кардашу Григорію Івановичу. 

59.1. Передати у власність гр. Кардашу Григорію Івановичу земельну ділянку площею 0,2436 

га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0582 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка, 32 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8295 га. для ведення особистого 

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

Кардаш Оксані Григорівні. 

60.1. Передати у власність гр. Кардаш Оксані Григорівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,8295 га. в т. ч. площею 0,2109 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:001:0597; площею 0,4186 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0595; площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0596, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9203 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Іванчани гр. Недогін 

Надії Богданівні. 

61.1. Передати у власність гр. Недогін Надії Богданівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,9203 га. в т. ч. площею 0,1493 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:004:0021; площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122483600:02:001:0366; площею 0,0392 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0369; 

площею 0,3232 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0367; площею 0,1586 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:001:0370, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Іванчани. 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  м. Збараж гр. Поліщуку Віталію Івановичу. 

62.1. Передати у власність гр. Поліщуку Віталію Івановичу земельну ділянку площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1339 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського, 99 із земель житлової та 

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

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0150 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Поліщуку Віталію 

Івановичу. 

63.1. Передати у власність гр. Поліщуку Віталію Івановичу земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0150 га. кадастровий номер 

6122410100:02:003:1344, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3432 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Яскілці 

Марії Петрівні. 
64.1. Передати у власність гр. Яскілці Марії Петрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,3432 га. в т. ч. площею 0,1636 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0606; площею 0,1796 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0611, які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1800 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 



пункту с. Залужжя гр. Яскілці Петру Степановичу. 

65.1. Передати у власність гр. Яскілці Петру Степановичу земельну ділянку площею 0,1800 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0363 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка,36 із земель житлової та 

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

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2353 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться  в межах та за межами населеного пункту  с. Чумалі 

гр. Лучик Юлії Ігорівні. 
66.1. Передати у власність гр. Лучик Юлії Ігорівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,2353 га. в т. ч. площею 0,0829 га. кадастровий 

номер 6122482400:01:003:0022, яка знаходиться за межами населеного пунктус. Чумалі  та 

площею 0,1524 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0249, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Грицівці. 
67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4243 га. для ведення особистого 

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

Марії Василівні. 
67.1. Передати у власність гр. Шиліга Марії Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,4243 га. в т. ч. площею 0,1558 га. 

кадастровий номер 6122487000:04:001:0248; площею 0,1685 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0247; площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0250, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чумалі. 
68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Семенчуку Віталію Івановичу. 

68.1. Передати у власність гр. Семенчуку Віталію Івановичу земельну ділянку площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0835 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Котляревського, 3 із земель житлової та 

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

69. 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. Гніздичне гр. Футрику Степану Володимировичу. 

69.1. Передати у власність гр. Футрику Степану Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0451 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зарови, 19 із земель житлової та 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1159 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кобилля гр. Грещуку Тарасу Григоровичу. 

70.1. Передати у власність гр. Грещуку Тарасу Григоровичу земельну ділянку площею 0,1159 

га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0640 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 28 із земель житлової та 

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

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4296 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Грещук 

Ользі Ярославівні. 
71.1. Передати у власність гр. Грещук Ользі Ярославівні земельні ділянки для ведення 



особистого селянського господарства загальною площею  0,4296 га. в т. ч. площею 0,1438 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0312; площею 0,2858 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0315, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля. 
72. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1600 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кобилля гр. Грещук Ользі Ярославівні. 
72.1. Передати у власність гр. Грещук Ользі Ярославівні земельну ділянку площею 0,1600 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0306 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Л. Українки, 43 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кобилля. 
73. 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. Вищі Луб’янки гр. Риндич Ірині Василівні. 
73.1. Передати у власність гр. Риндич Ірині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0404 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зелена, 2 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
74. 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. Синягівка гр. Трепенок Ірині Іванівні. 
74.1. Передати у власність гр. Трепенок Ірині Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0341 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лесі Українки, 8 із земель житлової та 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4669 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці гр. Іванішак Зіновії 

Зіновіївні. 
75.1. Передати у власність гр. Іванішак Зіновії Зіновіївні земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4669 га. кадастровий номер 

6122485400:02:001:0576, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці. 
76. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5962 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населених пунктів с. Синява та с. Синягівка 

гр. Трепенок Ірині Іванівні. 
76.1. Передати у власність гр. Трепенок Ірині Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  0,5962 га. в т. ч. площею 0,1005 га. кадастровий 

номер 6122487800:02:002:0776; площею 0,1507 га. кадастровий номер 

6122487800:02:002:0777, які знаходяться в межах населеного пункту с. Синява та площею  

0,1311 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0361 по вул. Лесі Українки; площею 0,2139 

га. кадастровий номер 6122487800:02:001:1235, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Синягівка. 
77. 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. Гори-Стрийовецькі гр. Демушу Роману Івановичу. 
77.1. Передати у власність гр. Демушу Роману Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:01:002:0284 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сільська, 13 із земель житлової і громадської 



забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Гори-Стрийовецькі. 

78. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1484 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Капустинці гр. Миляну Василю Ярославовичу. 

78.1. Передати у власність гр. Миляну Василю Ярославовичу земельну ділянку площею 0,1484 

га. кадастровий номер 6122483900:02:001:0245 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Панська, 19 із земель житлової і громадської 

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

79.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6900 га. для ведення особистого 

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

Процик Світлані Михайлівні. 

79.1. Передати у власність гр. Процик Світлані Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,6900 га. в т. ч. площею 0,2129 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0377, площею 0,2377 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0414, площею 0,2394 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0415 по 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

80. 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. Болязуби гр. Коцюбі Марії Іванівні. 

80.1. Передати у власність гр. Коцюбі Марії Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0631 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 39 із земель житлової і 

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

81. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4491 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Діброва гр. Брезіцькому Оресту 

Богдановичу. 

81.1. Передати у власність гр. Брезіцькому Оресту Богдановичу земельну ділянку площею 

0,4491 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0180 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Діброва. 

82. 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. Гніздичне гр. Малишко Валентині Миколаївні та гр. Зарічному Василю 

Миколайовичу. 

82.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Малишко Валентині Миколаївні та гр. 

Зарічному Василю Миколайовичу земельну ділянку  площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122481800:02:003:0450 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  по вул. Широка, 65 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2160 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Кондратюку 

Дмитру Петровичу. 

83.1. Передати у власність гр. Кондратюку Дмитру Петровичу земельну ділянку площею 

0,2160 га. кадастровий номер 6122410100:02:007:0001 для ведення особистого селянського 

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



населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

84. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0602 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Триюді Наталії Мартинівні. 

84.1. Передати у власність гр. Триюді Наталії Мартинівні земельну ділянку площею 0,0602 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1349 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. 780-річчя Збаража, 6 із земель житлової і 

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

85. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2043 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Іванчани гр. Павлусик Марії Володимирівні. 

85.1. Передати у власність гр. Павлусик Марії Володимирівні земельну ділянку площею 0,2043 

га. кадастровий номер 6122483600:02:002:0369 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова, 15 із земель житлової і громадської 

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

86.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр.Гордій Ігорю Володимировичу. 

86.1. Передати у власність гр. Гордій Ігорю Володимировичу земельну ділянку площею 0,1700 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0639 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

87. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8400 га. в т. ч. площею 0,1800 га. для 

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

0,6600 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Кобилля гр. Пац Ганні Василівні. 

87.1. Передати у власність гр. Пац Ганні Василівні земельні ділянки загальною площею 0,8400 

га. в т. ч. площею 0,1800 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0668 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 39 із 

земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,6600 га. для ведення 

особистого селянського господарства в т. ч. площею 0,4840 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0677, площею 0,1760 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0660 із 

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

пункту с. Кобилля. 

88. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7600 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту  с. Кобилля гр. Ремезі 

Володимиру Григоровичу. 

88.1. Передати у власність гр. Ремезі Володимиру Григоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7600 га. в т. ч. площею 0,2200 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0671, площею 0,2857 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0659, площею 0,0616 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0661, 

площею 0,0904 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0670, площею 0,1023 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0664 із земель сільськогосподарського призначення 

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

89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3047 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту  с. Кобилля гр. Гончук 



Лесі Богданівні. 

89.1. Передати у власність гр. Гончук Лесі Богданівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,3047 га. в т. ч. площею 0,2563 га. кадастровий 

номер 6122484500:02:002:0680, площею 0,4050 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0672, площею 0,2723 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0669, 

площею 0,3711 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0666 із земель 

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

Кобилля. 

90. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5468 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населених пунктів  с. Ліски і с. Залужжя гр. 

Левків Тарасу Григоровичу. 

90.1. Передати у власність гр. Левків Тарасу Григоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5468 га. в т. ч. площею 0,3421 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:003:0046, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Ліски та площею 0,0132 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0364, площею 0,1915 га. 

кадастровий номер 6122483000:03:001:0531 із земель сільськогосподарського призначення 

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

91. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,3920 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту  с. Івашківці 

гр. Квасневській Ірині Ігорівні. 

91.1. Передати у власність гр. Квасневській Ірині Ігорівні земельні ділянки загальною площею 

0,6420 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483000:04:001:1311 для будівництва 

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

Вишнівецького, 41 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,3920 га. 

кадастровий номер 6122483000:04:001:0313 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Івашківці. 

92. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4692 га. в т. ч. площею 0,1092 га. для 

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

0,3600 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Кобилля гр. Грещук Михайлу Зіновійовичу. 

92.1. Передати у власність гр. Грещук Михайлу Зіновійовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,4692 га. в т. ч. площею 0,1092 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0637 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 8 

березня, 1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,3600 га. в т. ч. площею 0,2600 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0645, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0649 із 

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

пункту с. Кобилля. 

93. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Шмігель Тетяні Дем’янівні. 

93.1. Передати у власність гр. Шмігель Тетяні Дем’янівні земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1153 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 56 із земель житлової і 

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

94. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 



ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4824 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Карпінській Марії 

Антонівні. 

94.1. Передати у власність гр. Карпінській Марії Антонівні земельну ділянку площею 0,4824 

га. кадастровий номер 6122484800:02:003:0020 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Колодне. 

95. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1314 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Буличу 

Василю Гавриловичу. 

95.1. Передати у власність гр. Буличу Василю Гавриловичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1314 га. в т. ч. площею 0,1253 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0635, площею 0,4214 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0638, площею 0,1657 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0637, 

площею 0,3012 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0639, площею 0,1178 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:001:1635 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби. 

96. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1207 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населених  пунктів с. Вищі Луб’янки і 

Новий Роговець гр. Бочару Михайлу Олексійовичу. 

96.1. Передати у власність гр. Бочару Михайлу Олексійовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1207 га. в т. ч. площею 0,1824 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0400, по вул. Гагаріна та  площею 0,3039 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0426, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Вищі Луб’янки, площею 0,1565 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0091, площею 

0,4779 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0092 із земель сільськогосподарського 

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

97. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6674 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Багрій 

Богдані Теодозіївні. 

97.1. Передати у власність гр. Багрій Богдані Теодозіївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6674 га. в т. ч. площею 0,1096 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0679, площею 0,1514 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0663, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0675, 

площею 0,2064 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0676 із земель 

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

Кобилля. 

98.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,93 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,6800 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Подоляку Роману Михайловичу. 

98.1. Передати у власність гр. Подоляку Роману Михайловичу земельні ділянки загальною 

площею 0,9300 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0194 для 

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

Дружби, 52 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,6800 га. в т.ч. площею 0,1647 га. кадастровий номер 

6122485600:03:001:0199, площею 0,3853 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0198, 

площею 0,1300 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0610 із земель 



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

Грицівці. 

99. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2126 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Яремишину Миколі Тарасовичу. 

99.1. Передати у власність гр. Яремишину Миколі Тарасовичу земельну ділянку площею 

0,2126 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0433 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка 23 із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

100. 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. Нижчі Луб’янки гр. Жилі Оксані Семенівні та гр. Ручинській Лесі Дмитрівні. 

100.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Жилі Оксані Семенівні та гр. Ручинській Лесі 

Дмитрівні земельну ділянку площею площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0597 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  по вул. Лесі Українки, 40 із земель житлової та громадської забудови, яка 

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

101. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4531 га. в т. ч. уплощею 0,2031 га. для 

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

0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Залужжя гр. Грещук Ользі Миколаївні. 

101.1. Передати у власність гр. Грещук Ользі Миколаївні земельні ділянки загальною площею 

0,4531 га. в т. ч. площею 0,2031 га. кадастровий номер 6122483000:02:001:0361 для будівництва 

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

12 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122483000:03:001:0535 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Залужжя. 

102. 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. Максимівка гр. Філь Наталії Василівні. 

102.1. Передати у власність гр. Філь Наталії Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0476 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 17 із земель житлової і громадської 

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

103.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6006 га. для ведення особистого 

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

Парій Ярославу Григоровичу. 

103.1. Передати у власність гр. Парій Ярославу Григоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,6006 га. в т. ч. площею 0,2450 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0405, площею 0,3556 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0429 по вул. Зарічна із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

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

104. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7447 га. для ведення особистого 

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

Парій Галині Володимирівні. 



104.1. Передати у власність гр. Парій Галині Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,7447 га. в т. ч. площею 0,4081 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0428, площею 0,3366 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0412 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

105. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9780 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. 

Борсук Ользі Теодорівні. 

105.1. Передати у власність гр. Борсук Ользі Теодорівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9780 га. в т. ч. площею 0,4557 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0730, по вул. Старозбаразька, площею 0,1220 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0732, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122488200:02:001:0735, площею 0,2503 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0737 із 

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

пункту с. Старий Збараж. 

106. Затвердити технічні документації 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 та площею 0,7575 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новий 

Роговець гр. Цісецькому Ігорю Михайловичу. 

106.1. Передати у власність гр. Цісецькому Ігорю Михайловичу земельні ділянки загальною 

площею 1,0075 в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0083 для 

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

Хмельницького, 20 із земель житлової і громадської забудови та площею 0,7575 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0099 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Б. Хмельницького із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

107. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1729 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Тарасівка гр. Тивонюк 

Софії Войтківні. 

107.1. Передати у власність гр. Тивонюк Софії Войтківні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,1729 га. в т. ч. площею 0,0929 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0356, площею 0,0800 га. кадастровий номер 

6122480400:04:001:0355 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Тарасівка. 

108. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1932 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Залужжя гр. Ціховляз Марії Іванівні. 

108.1. Передати у власність гр. Ціховляз Марії Іванівні земельну ділянку площею 0,1932 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0365 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 48 із земель житлової і 

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

109. 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. Добромірка гр. Димко Наталії Валеріївні. 

109.1. Передати у власність гр. Димко Наталії Валеріївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0376 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка із земель житлової і громадської 



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

110. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2136 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Олишківці гр. Кульці Сергію Петровичу. 

110.1. Передати у власність гр. Кульці Сергію Петровичу земельну ділянку площею 0,2136 га. 

кадастровий номер 6122483300:04:001:0307 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 12 із земель житлової і громадської 

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

111.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3773 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кретівці та                     с. 

Грицівці гр. Гузьо Василю Степановичу. 

111.1. Передати у власність гр. Гузьо Василю Степановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,3773 га. в т. ч. площею 0,1073 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0192, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Кретівці та площею 0,2700 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0202 із земель 

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

Грицівці. 

112.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3566 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Гузьо Світлані 

Іванівні. 

112.1. Передати у власність гр. Гузьо Світлані Іванівні земельну ділянку площею 0,3566 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0191 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Кретівці. 

113.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0854 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж гр. 

Присницькій Євгенії Анатоліївні. 

113.1. Передати у власність гр. Присницькій Євгенії Анатоліївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,0854 га. в т. ч. площею 0,0556 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:0966, площею 0,0298 га. кадастровий номер 

6122410100:02:004:0781 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

по вул. Л. Українки в межах населеного пункту м. Збараж. 

114. 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. Вищі Луб’янки гр. Синайко Марії Дмитрівні. 

114.1. Передати у власність гр. Синайко Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0435  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зарічна, 9 із земель житлової і громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

115. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5815 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Роговець гр. Резнік Надії 

Володимирівні. 

115.1. Передати у власність гр. Резнік Надії Володимирівні земельну ділянку площею 0,5815 

га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0100 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Новий Роговець. 



116. 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. Вищі Луб’янки гр. Резнік Андрію Григоровичу. 

116.1. Передати у власність гр. Резнік Андрію Григоровичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0437  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 53 із земель житлової і громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

117. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4057 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Левчуку 

Михайлу Романовичу. 

117.1. Передати у власність гр. Левчуку Михайлу Романовичу земельну ділянку площею 0,4057 

га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0599 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

118. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2530 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Кость Надії 

Богданівні. 

118.1. Передати у власність гр. Кость Надії Богданівні земельну ділянку площею 0,2530 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0181 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Кретівці. 

119. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,6000 га. для 

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

Чагарі-Збаразькі гр. Симів Ярославі Онуфріївні. 

119.1. Передати у власність гр. Симів Ярославі Онуфріївні земельні ділянки загальною 

площею 0,8500 в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0304 для 

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

Франка, 1 із земель житлової і громадської забудови та площею 0,6000 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0303 для ведення особистого селянського господарства  із земель 

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

Чагарі-Збаразькі. 

120. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. Симів Наталії 

Богданівні. 

120.1. Передати у власність гр. Симів Наталії Богданівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0302 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

121. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1958 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чернихівці гр. Купяк Марії Богданівні. 

121.1. Передати у власність гр. Купяк Марії Богданівні земельну ділянку площею 0,1958 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0515 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кривулі, 10 із земель житлової і громадської 

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



122. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0104 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці гр. Ничці 

Петру Євстаховичу. 

122.1. Передати у власність гр. Ничці Петру Євстаховичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  1,0104 га. в т. ч. площею 0,5414 га. 

кадастровий номер 6122483300:04:001:0313, площею 0,2250 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0311, площею 0,2440 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0205 із 

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

пункту с. Олишківці. 

123. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3272 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж і            

с. Верняки гр. Чернецькому Івану Дмитровичу. 

123.1. Передати у власність гр. Чернецькому Івану Дмитровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,3272 га. в т. ч. площею 0,1662 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0727, яка знаходиться в межах населеного пункту           с. 

Старий Збараж та площею 0,1610 га. кадастровий номер 6122488200:02:002:0117 із земель 

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

с. Верняки. 

124. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1347 га в т.ч. площею 0,1000 га. для 

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

0,0317 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту м. Збараж гр. Олійнику Богдану Павловичу. 

124.1. Передати у власність гр. Олійнику Богдану Павловичу земельні ділянки загальною 

площею 0,1317 в т. ч.  площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1346 для 

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

Гайдамацька, 30 із земель житлової і громадської забудови та площею 0,0317 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1348 для ведення особистого селянського господарства по вул. 

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

населеного пункту м. Збараж. 

125. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8551 га. для ведення особистого 

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

Риндич Ірині Василівні. 

125.1. Передати у власність гр. Риндич Ірині Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,8551 га. в т. ч. площею 0,3655 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0393, площею 0,4387 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0403, площею 0,0509 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0417 по 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

126. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0313 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Саричевій Наталії 

Михайлівні. 

126.1. Передати у власність гр. Саричевій Наталії Михайлівні земельну ділянку площею 0,0313 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0356 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

127. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га. для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Ліски гр. Путятинському Петру Миколайовичу. 

127.1. Передати у власність гр. Путятинському Петру Миколайовичу земельну ділянку 

площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0537 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 8 

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

Ліски. 

128. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2034 га. для ведення особистого 

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

Кіндратюк Тетяні Петрівні. 

128.1. Передати у власність гр. Кіндратюк Тетяні Петрівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,2034 га. в т. ч. площею 0,1084 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0465, площею 0,0950 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0466 по вул. Оболоня із земель сільськогосподарського призначення 

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

129. 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. Зарубинці гр. Кіндратюку Петру Ярославовичу. 

129.1. Передати у власність гр. Кіндратюку Петру Ярославовичу  земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0445 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Оболоня, 4 із земель житлової і 

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

130. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Колодійчаку Володимиру Ярославовичу. 

130.1. Передати у власність гр. Колодійчаку Володимиру Ярославовичу земельну ділянку 

площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1155 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Хліборобів, 14 із 

земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту              м. 

Збараж. 

131. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3500 га. для ведення особистого 

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

Яремкевичу Богдану Васильовичу. 

131.1. Передати у власність гр. Яремкевичу Богдану Васильовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,3500 га. в т.ч. площею 0,1072 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0173, 

площею 0,2428 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0170 по вул. Зарічна для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

132. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,6357 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту Добромірка гр. Гудимі 

Марії Іванівні. 

132.1. Передати у власність гр. Гудимі Марії Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею  1,6357 га. в т. ч. площею 0,6265 га. кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0357, площею 0,7568 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0358, площею 0,2524 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0372 із 

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

пункту с. Добромірка. 



133. 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. Добромірка гр. Березі Андрію Орестовичу. 

133.1. Передати у власність гр. Березі Андрію Орестовичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0356 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Грушевського,4 із земель житлової та 

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

134. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0569 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Семенчуку Віталію 

Івановичу. 

134.1. Передати у власність гр. Семенчуку Віталію Івановичу земельну ділянку площею 0,0569 

га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0838 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту м. Збараж. 

135. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5029 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка гр. Березіцькій Оксані 

Іванівні. 

135.1. Передати у власність гр. Березіцькій Оксані Іванівні земельну ділянку площею 0,5029 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0359 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка. 

136. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9632 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту Добромірка гр. Лучук 

Іванні Богданівні. 

136.1. Передати у власність гр. Лучук Іванні Богданівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею  0,9632 га. в т. ч. площею 0,3537 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0347, площею 0,6095 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0364 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Добромірка. 

137. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5435 га. для ведення особистого 

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

Потієнко Марії Антонівні. 

137.1. Передати у власність гр. Потієнко Марії Антонівні земельні ділянки загальною площею 

0,5435 га. в т.ч. площею 0,3054 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0640, площею 0,1577 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0642, площею 0,0804 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0641 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Доброводи. 

138. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4681 га. для ведення особистого 

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

Шмигельській Ользі Теодорівні. 

138.1. Передати у власність гр. Шмигельській Ользі Теодорівні земельні ділянки загальною 

площею 0,4681 га. в т.ч. площею 0,1680 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0629, 

площею 0,0510 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0630,  площею 0,0991 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0635, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:1630 для ведення особистого селянського господарства із земель 



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

Доброводи. 

139. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5120 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка гр. Жук 

Галині Зиновіївні 

139.1. Передати у власність гр. Жук Галині Зіновіївні земельні ділянки загальною площею 

1,5120 га. в т.ч. площею 0,7120 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0360, площею 0,8000 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0379  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка. 

140. 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. Розношинці гр. Агрес Ірині Орестівні. 

140.1. Передати у власність гр. Агрес Ірині Орестівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485400:03:001:0288 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Лісок,9  із земель житлової та громадської 

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

141. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2058 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Юган Івану 

Костянтиновичу. 

141.1. Передати у власність гр. Юган Івану Костянтиновичу земельну ділянку площею 0,2058 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0194 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кретівці. 

142. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4181 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Турчин 

Петру Михайловичу. 

142.1. Передати у власність гр. Турчин Петру Михайловичу земельні ділянки загальною 

площею 0,4181 га. в т.ч. площею 0,2185 га. кадастровий номер 612248560:02:001:0193, площею 

0,1073 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0183,  площею 0,0923 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0187 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Кретівці. 

143. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0964 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  м. Збараж гр. Щуцькій Зіновії Володимрівні. 

143.1. Передати у власність гр. Щуцькій Зіновії Володимирівні земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1152 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Б.Харчука, 18 із земель житлової 

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

144. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0898 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  м. Збараж гр. Мавдюк Марії Іванівні. 

144.1. Передати у власність гр. Щуцькій Зіновії Володимирівні земельну ділянку площею 

0,0898  га. кадастровий номер 6122410100:02:005:11526 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Травнева, 31 із земель житлової 



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

145. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1448 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Будолі Надії 

Андріївні. 

145.1. Передати у власність гр. Будолі Надії Андріївні земельну ділянку площею 0,1448 га. 

кадастровий номер 612248240:02:001:0632 для ведення особистого селянського господарства  

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

пункту с. Доброводи 

146. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Будолі 

Тарасу Петровичу. 

146.1. Передати у власність гр. Будолі Тарасу Петровичу земельні ділянки загальною площею 

1,3000 га. в т.ч. площею 0,2373 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0631, площею 0,1447 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0633,  площею 0,1001 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0634, площею 0,2687 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0636, 

площа 0,3179 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1050, площею 0,2313 га кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1063  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Доброводи. 

 

 

147. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

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

ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 


