
Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  громадянам 

 

    Розглянувши заяви гр. Ситарук В.Д. (вх.№ 4998 від 17.09.2021 р.), гр. Сломи О.І. (вх.№ 5030 

від 20.09.2021 р.),  гр. Ренделюк А.Є. (№ 5069 від 21.09.2021 р.),  гр. Ваверчак О.М. (вх.№ 5168 

від 23.09.2021 р.),  гр. Вавречак І.В. (вх.№ 5169 від 23.09.2021 р.), Дністрянського Р.І. (вх.№ 

4606 від 03.09.2021 р.), гр. Сельського О.Р. (вх. № 3644 від 21.07.2021 р.),  гр. Ратушняк М.В. 

(вх.№ 4288 від 23.08.2021 р.), гр. Максим’як Ю.Б. (вх.№ 5164 від 23.09.221 р.), Тютюник Л.В. 

(вх.№ 5171 від 23.09.2021 р.), гр. Філюк Г.О. (вх № 5171 від 23.09.2021 р.), гр. Багрій У.І. (вх.№ 

5188 від 24.09.2021 р.), гр. Тленюк В.В. (вх.№ 5233 від 27.09.2021 р.), гр. Гончарук І.О. (вх.№ 

5223 від 27.09.2021 р.), гр. Максимик З.Й. (вх.№ 5209 від 27.09.2021 р.), гр. Дячун Н.О. (вх.№ 

5288 від 29.09.2021 р.), гр. Залевській М.Й. (вх.№ 5302 від 29.09.2021 р.), гр. Степанян Т.В. (вх. 

№ 5369 від 01.10.2021 р.), гр. Брегін О.М. (вх.№ 5370 від 01.10.2021 р.),  гр. Брегін І.Б. (вх.№ 

5371 від 01.10.2021 р.),    гр. Костюк М.В. (вх. № 4585 від 02.09.2021 р.), гр. Дацюк С.Ф. (вх.№ 

5203 від 24.09.2021 р.), гр. Лозовського А.З. (вх. № 5274 від 28.9.221 р.), Кузь Л.І. (вх. № 5071 

від 21.09.2021 р.), гр. Кулінській О.С. (вх. № 5108 від 22.09.2021 р.), гр. Чорної Н.І. (вх. № 5112 

від 22.09.2021 р.), гр. Самогальської Г.У. (вх. № 4957 від 16.09.2021 р.), гр. Киричка М. К. (вх.№ 

5293 від 29.09.2021 р.), гр. Островського І.В. (вх. № 3772 від 28.07.2021 р.), гр. Гордзій Л.М. (вх. 

№ 3890 від 04.08.2021 р.), гр. Чепурного В. В. (вх. № 4202 від 18.08.2021 р.), гр. Шпільман Г.М. 

(вх.№ 4177 від 17.08.2021 р.), гр. Гортинській Н.І. (вх. № 4173 від 17.08.2021 р.), гр. Гнатюк 

М.С. (вх. № 4465 від 30.08.2021 р.), гр. Пакулець І.Я. (вх.№ 4548 від 02.09.2021 р.), гр. Совірко 

Н.В. (вх. № 4178 від 17.08.2021 р.),  гр. Яцюк М.М. (вх.№ 4165 від 17.08.2021 р.), гр. Яцюк М.М. 

(вх.№ 4165 від 17.08.2021 р.), гр. Букси Н.Г. (вх. 3588 від 16.07.2021 р.), гр. Ленько О.В. (вх. № 

4637 від 06.09.2021 р.), гр. Соколик Л.В. (вх. № 3626 від 19.07.2021 р.), гр. Козирі В.М. (вх. № 

4051 від 11.08.221 р.), гр. Кукурудзі І.В. (вх. № 4105 від 13.08.2021 р.), гр. Кам’янецької О.С. 

(вх. № 3811 від 29.07.2021 р.), гр. Косюк О.Ю. (вх. № 4077 від 12.08.2021 р),  гр. Костюк В.В. 

(вх. № 3809 від 29.078.2021 р.), гр. Свідерської О.В. (вх. № 4240 від 19.08.2021 р.), гр. 

Осолінського М.К. (вх. № 4052 від 11.08.2021 р.), гр. Дублянко О.Г. (вх. № 3025 від 11.06.2021 

р.), гр. Висоцького О.М. (вх. № 3975 від 09.08.2021 р.), гр. Герасім’юк Д.О. (вх. № 9-1190/2.7 від 

26.07.2021 р.), гр. Долюк О.В. (вх. № 3556 від 14.07.2021 р.), гр. Кантицької О.В. (вх. № 3910 

від 04.08.2021 р.), гр. Рожко Г.В. (вх. № 3985 від 09.08.2021 р.), гр. Таращука В. Ю. (вх. № 3707 

від 26.07.2021 р.), гр. Лях І.С. (вх. № 3652 від 21.07.2021 р.),  гр. Верстюк А.Г. (вх. № 3829 від 

30.07.2021 р.), гр. Данилюк С.Г. (вх. № 3641 від 20.07.2021 р.), гр. Яремчук Н.Г. (вх. № 3923 від 

05.08.2021 р.), гр. Середи С. Й. (вх. № 4735 від 08.09.2021 р.), гр. Горохівської Л.І. (вх. № 5057 

від  20.09.2021 р.), гр. Каленікової Н. А. (вх. № 5448 від 05.10.2021 р.), гр. Ганусевич Ю.З. (вх. 

№ 5388 від 04.10.2021 р.), гр. Кашуби Г.З. (вх. № 4266 від 20.08.2021 р.), гр. Колодій І. З (вх. № 

4267 від 20.08.2021 р.), гр. Гець І. Я. (вх. № 4114 від 13.8.221 р.), гр. Бабій К.П. (вх. № 4742 від 

08.09.2021 р.), гр. Пиріжок Л.З. (вх. № 4268 від 20.08.2021 р.), гр. Городицької О.В. (вх. № 4669 

від 06.09.221 р.), гр. Адамішин Т. М. (вх. №  від 05.09.2021 р.), гр. Кураш О.М. (вх. № 4664 від 

06.09.2021 р.),  гр. Шатарського М.М. (вх. 4583 від 02.09.2021 р.), гр. Ланового І.І. (вх.№ 5450 

від 05.10.2021 р.), гр. Скакун Ю.О. (вх. № 4395 від 26.08.2021 р.), гр. Тиньо В.В. (вх. № 4394 від 

26.08.2021 р. ), гр. Буднік І.Б. (вх.№ 3972 від 06.08.2021 р.), гр. Комендат М.Р. (вх. № 5449 від 

05.10.2021 р.), гр. Кучер Ю.В. (вх. № 3740 від 27.07.2021 р.), гр. Григорян Р.М. (вх. № 5455 від 

05.10.2021 р.), гр. Яриш О.М. (вх № 4662  від 06.09.2021 р.), гр. Лагіш (вх.№ 4841 від 10.09.2021 

р.), гр. Чайковської С.М. (вх. № 4958 від 16.09.2021 р.), гр. Павелко О.І. (вх. № 4896 від 

14.09.2021 р.), гр. Жонци Р.І. (вх.№ 4889 від 14.09.2021 р.), гр. Гевко В.Я. (вх. № 4963 від 

16.09.2021 р.), гр. Дублянко В.І. (вх. № 4417 від 27.08.2021 р.) гр. Ониськів М.Є. (вх. № 4838 від 

10.09.2021 р.), гр. Казьо З.І. (вх. № 4348 від 26.08.2021 р.),гр. Левицького В.І. (вх№4335 від 

26.08.2021р.), гр. Соляр В.Б. (вх. № 4499 від 01.09.2021 р.), гр. Тимченко М. Б. (вх.№ 4445 від 

31.08.2021 р.), гр. Яремчука Р.Я. (вх. № 4456 від 31.08.2021 р.), гр.  Розмайран В.В. (вх.№ 953 

02.02.2021 р.), гр. Петровській С.В. (вх.№4955 від 16.09.2021р.), гр. Гевко Б.О. (вх.№ 4953 від 



15.09.2021 р.), гр. Боуанги І.В. (вх. № 4665 від 06.09.2021 р.), гр. Верхоли О.В. (вх.№4578 від 

02.09.2021р.), гр. Познанської Т.І. (вх.№4854 від 10.09.2021р.), гр. Батажок С.В. (вх.№Б-1310/2.7 

від 06.09.2021р.), гр. Свистовича В.М. (вх.№С-1309/2.7 від 06.09.2021р.), гр. Гулянської В.С. 

(вх.№4852 від 10.09.2021р.),  гр. Пиріг В.В. (вх.№4853 від 10.09.2021р.), гр. Горайської М.Ю. 

(вх.№4810 від 09.09.2021 р.), гр. Горайської Я.Ю. (вх.№4809 від 09.09.2021р.),Тхір Н.В. 

(вх.№3920 від 05.08.2021р.) гр. Конька О.В. (вх.№5103 від 22.09.2021р.), гр. Носик П.Б. 

(вх.№5623 від 12.10.2021р.), гр. Свергун Г.С. (вх.№5624 від 12.10.2021р.), гр. Іщук І.Т. (вх.№ 

5346 від 07.10.2021 р.), гр. Немеш Р.А. (вх.№ 5516 від 06.10.2021 р.), гр. Галагус П.Р.(вх.№5515 

від 06.10.2021р.), гр. Шустак Г.П. (вх.№ 5514 від 06.10.2021 р.), гр. Ковальчук Г.І. (вх.№ 5519 

від 07.10.221 р.), гр. Яремчук Н. Г. (вх. № 3923 від 05.08.2021р.), гр. Лацік Л.А. (вх.№4686 від 

07.09.2021р.), гр.Яциковської І.Л. (вх.№5015 від 17.09.2021р.), гр. Вольського М.В. (вх.№5237 

від 27.09.2021р.), гр. гр. Дячун Р.В. (вх.№ 5551 від 07.10.2021 р.), гр. Пиріг Г.М. (вх.№5123 від 

22.09.2021р.), гр.Котик Г.І. (вх.№4396 від 26.08.2021р.), гр. Баранов А.І. (вх.№5096 від 

21.09.2021р.) гр. Кошіль С. В. (вх. № 5239 від 27.09.2021р.), гр. Заремби О. С. (вх. № 5121 

від 22.09.2021р.), гр. Базюк М. Є. (вх. № 5092 від 21.09.2021р.), гр. Крисоватої І. Є. (вх. №  

від 19.07.2021 р.), гр. Бартків Б. Б. (вх. № 5558 від 08.10.2021р.) про дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони 

природного середовища (протокол №21 від 06.10. 2021р., №22 від 12.10.2021р.), керуючись ст. 

19, 50 Закону України  “Про землеустрій”,  ст. 12, 116, 120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 

 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

1. Дати дозвіл гр. Ситаруку Василю Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9421 

га.  в т. ч. площею 0,3356 га. та площею 0,6065 га., для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах та за межами  населеного пункту с. Синява. 

2. Дати дозвіл гр. Сломі Олександрі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною площею 0,6423 га. в тому 

числі  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Збаразькі. 

3. Дати дозвіл гр. Ренделюку Андрію Євгеновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4847 

га.  в т. ч. площею 0,1332 га. та площею 0,3516 га., для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 

4. Дати дозвіл гр. Ваверчак Ользі Миколаївні  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

5. Дати дозвіл гр. Ваверчак Ігорю Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

6. Дати дозвіл гр. Дністрянському Руслану Івановичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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



7. Дати дозвіл гр. Сельському Олегу Романовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1081 га. для 
ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. Чернихівці. 

 

8. Дати дозвіл гр. Ратушняк Марії Володимирівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4648 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

9. Дати дозвіл гр. Максим’яку Юрію Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність  орієнтовною загальною площею 0,3474 

га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Адамівна, с. Красносільці із земель житлової та громадської забудови 

та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,0974 га.  із земель 

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

Красносільці 

10. Дати дозвіл гр. Тютюник Любові Василівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2800 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

11. Дати дозвіл гр. Філюк Ганні Олексіївні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2800 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

12. Дати дозвіл гр. Багрій Уляні Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 

13. Дати дозвіл гр. Тленюку Василю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2667 

га.  в т. ч. площею 0,0817 га. та площею 0,1850 га., для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах та за межами  населеного пункту с. Стриївка 

14. Дати дозвіл гр. Гончарук Ірині Олександрівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0600 га. для 
ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, яка знаходиться зпо вул. Верхня, 11 в межах  населеного пункту с. Ліски. 

15. Дати дозвіл гр. Максимик Зіновію Йосиповичу  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Збараж. 

16. Дати дозвіл гр. Дячун Наталії Олегівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною площею 0,2868 га. в тому числі  для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

17. Дати дозвіл гр. Залевській Марії Йосипівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною площею 1,1781 га. в тому 

числі  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Максимівка. 

18. Дати дозвіл гр. Степанян  Тетяні Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5300 

га.  в т. ч. площею 0,2800 га. та площею 0,2500 га., для ведення особистого селянського 

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

за межами  населеного пункту с. Стриївка. 

19. Дати дозвіл гр. Брегін Ользі Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

20.  Дати дозвіл гр. Брегін Івану Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

21. Дати дозвіл гр. Костюку Максиму Віталійовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1219 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Збараж. 

22. Дати дозвіл гр. Дацюк Славі Федорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Гніздичне. 

23. Дати дозвіл гр. Лозовському Андрію Зіновійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,30  га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 
24. Дати дозвіл гр. Кузь Людмилі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1781  га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

25. Дати дозвіл гр. Кулінській Ользі Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0708  га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

26. Дати дозвіл гр. Чорній Надії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0587 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

27. Дати дозвіл гр. Самогальській Ганні Улянівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0714 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

28. Дати дозвіл гр. Киричок Миколі Константиновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2200га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

29.  Дати дозвіл гр. Островському Івану Володимировичу  на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0900 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вул. Єдності в межах населеного 



пункту м. Збараж. 

30. Дати дозвіл гр. Гордзій Людмилі Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0644 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

31. Дати дозвіл гр. Чепурному Валентину Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1069 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

32. Дати дозвіл гр. Шпільман Галині Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1396 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

33.  Дати дозвіл гр. Гортинській Наталії Ігорівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1500 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

34. Дати дозвіл гр. Гнатюк Марія Степанівна  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1210 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

35. Дати дозвіл гр. Пакулець Ігорю Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0648га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

36. Дати дозвіл гр. Совірко Наталії Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0756 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

37. Дати дозвіл гр. Яцюк Марії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0828 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

38. Дати дозвіл гр. Букси Наталії Григорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1359 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

39. Дати дозвіл гр. Ленько Оксані Володимирівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1060 га. для 
ведення індивідуального садівництва із комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

40. Дати дозвіл гр. Соколик Лілії Віталіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність  орієнтовною  площею 0,2500 га.  для будівництва і 

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

житлової та громадської забудови   із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 



знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя. 

41. Дати дозвіл гр. Козирі Володимиру Миколайовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1008 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

42.  Дати дозвіл гр. Кукурудзі Ірині Василівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1791 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добриводи 
43. Дати дозвіл гр. Кам’янецькій Ользі Семенівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1027 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Лубянки. 
44.  Дати дозвіл гр. Косюк Оксані Юріївні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2828 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

45.  Дати дозвіл гр. Костюк Віті Віталіївні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,6017 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

46. Дати дозвіл гр. Свідерській Ользі Володимирівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2416 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

47. Дати дозвіл гр. Осолінському Мирославу Констянтиновичу  на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,1900 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вул. Шевченка в межах населеного 

пункту с. Чумалі. 

48. Дати дозвіл гр. Дублянко Ользі Григорівні  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

49. Дати дозвіл гр. Висоцькому Олегу Миколайовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0712 га. для 
ведення індивідуального садівництва із сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться за межами  населеного пункту с. Чернихівці. 

50. Дати дозвіл гр. Герасім’юк Діні Олександрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,4830 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

51. Дати дозвіл гр. Долюк Оксані Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,5965 га.  в т. ч. 

площею 1,1700 га. та площею 0,4265 га., для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах та за межами  

населеного пункту с. Колодне. 

52.  Дати дозвіл гр. Кантицькій Ользі Володиммирівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,7000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 



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

53.  Дати дозвіл гр. Рожко Галині Василівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

54.   Дати дозвіл гр. Таращуку Василю Юрійовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах  населеного пункту с. 

Капустинці. 

55. Дати дозвіл гр. Ляху Івану Степановичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

56. Дати дозвіл гр. Верстюк Алли Григорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,5 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. Колодне. 
57. Дати дозвіл гр. Данилюк Світлані Григорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0045 га. для 

будівництва і обслуговування індивідуального гаража № 23 по вул. Заводська  м. Збаража із 

земель запасу житлової та громадської забудови. 

58. Дати дозвіл гр. Середі Світлані Йосипівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3000  га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. 

Стриївка. 

59. Дати дозвіл гр. Горохівській Лесі Іванівні  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

60. Дати дозвіл гр. Каленіковій Наталії Анатоліївні  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

61.  Дати дозвіл гр. Ганусевич Юрію Зігмундовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1100 га. для 
ведення індивідуального садівництва із сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться за межами  населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

62. Дати дозвіл гр.Кашубі Галині Зіновіївні    на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1500 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. 

Доброводи 

63. Дати дозвіл гр. Колодій  Іванні Зіновіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,1910 

га.  в т. ч. площею 0,1210 га. та площею 0,0700 га., для ведення особистого селянського 

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

в  межах населеного пункту с. Доброводи. 

64. Дати дозвіл гр. Гець Ігорю Ярославовичу  на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8520 

га.  в т. ч. площею 0,4800 га. та площею 0,3720 га., для ведення особистого селянського 

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

за межами  населеного пункту с. Красносільці. 

65. Дати дозвіл гр. Бабій Ксенії Петрівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1521 га.  в т. ч. 

площею 0,5670 га. та площею 0,5851 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту с.Решнівка. 

66. Дати дозвіл гр.Пиріжок Лілії Зіновіївні    на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1527 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

67. Дати дозвіл гр. Городницькій Олені василівні    на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2800 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

68. Дати дозвіл гр. Адамішин  Тетяні Михайлівні  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

69. Дати дозвіл гр. Кураш Ользі Михайлівна  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,0719 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Стриївецькі. 

70. Дати дозвіл гр. Шатарському Миколі Миколайовичу  на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3193 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

71.  Дати дозвіл гр. Лановому Івану Івановичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5450 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с.                

Чернихівці. 

72.  Дати дозвіл гр. Скакун Юлії Олександрівні  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с.                

Іванчани. 

73.  Дати дозвіл гр. Тиньо Володимиру Васильовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с.                

Іванчани. 

74.  Дати дозвіл гр. Буднік Ірині Богданівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

75. Дати дозвіл гр. Комендат Мар’яні Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною загальною площею 2,0000 га.  в т. ч. площею 0,7500 га. із земель 



комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходяться   за межами  

населеного пункту с. Базаринці та площею 1,2500 га.,.яка знаходяться  за межами  населеного 

пункту с. Стаприй Збараж. 

76.  Дати дозвіл гр. Кучер Юлії Ростиславівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с.                

Добриводи 

77. Дати дозвіл гр. Григорян Рубику Мясниковичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною загальною площею 0,8600 га.  в т. ч. площею 0,5600 га. із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходяться   за межами  

населеного пункту с. Базаринці та площею 1,2500 га, яка знаходяться  за межами населеного 

пункту с. Старий Збараж. 

 

78. Дати дозвіл гр. Яриш Олегу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,2894 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с.                

Капустинці. 

79. Дати дозвіл гр. Лагіш Роману Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с.                

Чернихівці. 

80. Дати дозвіл гр. Чайковській Світлані Михайлівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0642 га. для 
ведення індивідуального садівництва із комунальної власності сільськогосподарського 
призначення, яка знаходиться  по вул. Верхня, 1 в межах  населеного пункту с. Ліски. 

81. Дати дозвіл гр. Павелко Оксані Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0800  га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

82. Дати дозвіл гр. Жонці Роману Ігорювичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7568 

га.  в т. ч. площею 0,1582 га. та площею 0,5986 га., для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  за межами  населеного пункту с. Новий Рогівець. 

83. Дати дозвіл гр. Гевко Володимиру Ярославович на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,6698  га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

84. Дати дозвіл гр. Дублянко Володимиру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

85. Дати дозвіл гр. Ониськів Марії Євгенівні складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4023  га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. Мусорівці. 

86. Дати дозвіл гр. Казьо Зіновію Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4308 га.  в т. ч. 



площею 0,3376 га. та площею 0,0932 га., для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Красносільці. 

87. Дати дозвіл гр. Левицькому Василю Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9899 

га.  в т. ч. площею 0,1972 га. , площею 0,4797 га та площею 0,3130 га., для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

88. Дати дозвіл гр. Соляр Володимиру Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7219 

га.  в т. ч. площею 0,3292 га. , площею 0,3927га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинський Ліс. 

89. Дати дозвіл гр. Тимченко Мар’яні Богданівні складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,8646  га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

90. Дати дозвіл гр. Яремчуку Ростиславу Ярославовичу складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,6048 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

91. Дати дозвіл гр. Розмайрану Віктору Володимировичу складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5328 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

92. Дати дозвіл гр. Петровській Світлані Валеріївні складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,3180 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                с. 

Зарудечко. 

93. Дати дозвіл гр. Гевко Богдану Олексійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3800 

га.  в т. ч. площею 0,2900 га., площею 0,0900 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

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

94. Дати дозвіл гр. Боуанги Іванни Володимирівни складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2484 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

95. Дати дозвіл гр. Верхолі Ользі Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1001 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки.Дати дозвіл гр. 96. 

96. Дати дозвіл гр. Познанська Тетяні Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0993 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

97. Дати дозвіл гр. Батажок Сегрію Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1005 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 



призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

98. Дати дозвіл гр. Свистович Володимиру Михайловичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0994 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

99. Дати дозвіл гр. Гулянській Вірі Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1011 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

100. Дати дозвіл гр. Пиріг Віктору Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0996 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

101. Дати дозвіл гр. Горайській Мирославі Юріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1010 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

102. Дати дозвіл гр. Горайській Ярині Юріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1039 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

103. Дати дозвіл гр. Тхір Назарію Володимировичу складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

104. Дати дозвіл гр. Конька Олександру Вікторовичу складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2179 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

105. Дати дозвіл гр. Носик Петру Богдановичу складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

106. Дати дозвіл гр. Свергун Ганні Степанівні складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,9500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

107. Дати дозвіл гр. Іщук Ірині Теодорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0046 га.  в т. ч. 

площею 0,5206 га. та площею 0,4840 га., для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться  в межах  

населеного пункту с. Шили. 

108. Дати дозвіл гр. Немеш Роксолані Андріївні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с.                

Киданці. 

109. Дати дозвіл гр. Галагус Петру Романовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

110. Дати дозвіл гр. Шустак Галині Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

111. Дати дозвіл гр. Ковальчук Галині Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,0492  

га.  в т. ч. площею 0,0138 га. та площею 0,0354 га., для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться  по вул. Заводська в межах  населеного пункту м. Збараж. 

112. Дати дозвіл гр. Яремчук Надії Григорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду терміном на 7 років орієнтовною площею 

0,0222 га. для ведення особистого селянського господарства (обслуговування будівлі 

диспечерської) із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

113. Дати дозвіл гр. Лацік Ларисі Андріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0900 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                     с. Базаринці. 

114. Дати дозвіл гр. Яциковській Ірині Леонідівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0698 га. по вул. 

Галана для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                     с. 

Максимівка. 

115. Дати дозвіл гр. Вольському Миколі Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6464 

га.  в т. ч. площею 0,4333 га.,яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки,  

площею 0,2131 га  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

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

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

116.  Дати дозвіл гр. Дячун Роману Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

117. Дати дозвіл гр. Пиріг Ганні Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

118. Дати дозвіл гр. Котик Галині Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,7000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

119.  Дати дозвіл гр. Баранов Андрію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0996 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межах населеного пункту Нижчі Луб’янки. 

120. Дати дозвіл гр. Кошіль Степану Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду терміном на 10 років орієнтовною площею 

0,1945 га. для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування будівлі складу з 

столярним цехом) із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

121. Дати дозвіл гр. Зарембі Оресті Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки для передачі в оренду терміном на 10 років орієнтовною площею 

0,3210 га. для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування будівлі столової) із 

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

Киданці. 

122. Дати дозвіл гр. Базюк Марії Євгенівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду терміном на 10 років орієнтовною площею 0,4565 га. 

для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування будівлю пилорами) із земель 

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

Луб’янки. 

123. Дати дозвіл гр. Крисоватій Ірині Євгенівні та гр. Драгану Богдану Федоровичу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду 

терміном на 10 років орієнтовною площею 0,0412 га. для іншого громадського призначення по 

м-н. І. Франка, 26 із земель громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж. 

124. Дати дозвіл гр. Бартків Богдані Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду терміном на 10 років орієнтовною площею 

0,1500 га. для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування складського 

будинку) по вул. Залізнична, 7 із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

125. Громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

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

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

затвердження. 

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

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 
 

 

  Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 


