
     
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/10/30                                                                                            від 31 серпня 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. Вітенько М. М. (вх. №3715 від 26.07.2021р.), гр. Панасик І. І. (вх. 

№3722 від 26.07.2021р.), гр. Гойди Ю. В. (вх. №3737 від 27.07.2021р.), гр. Солтис О. О. (вх. 

№3736 від 27.07.2021р.), гр. Пєтшиковскої М. В. (вх. №3738 від 27.07.2021р.), гр. Голдай О. Г. 

(вх. №3739 від 27.07.2021р.), гр. Ванкевич В. І. (вх. №3742 від 27.07.2021р.), гр. Олійника П. 

С. (вх. №3633 від 20.07.2021р.), гр. Шиш Г. Й. (вх. №3561 від 14.07.2021р.), гр. Хованець Н. Б. 

(вх. №3624 від 19.07.2021р.), гр. Барановської М. В. (вх. №3623 від 19.07.2021 р.), гр. 

Булковської Н. С. (вх. №3618 від 16.07.2021р.), гр. Барабаш Й. Г. (вх. №3603 від 16.07.2021р.), 

гр. Рабко О. Й. (вх. №3643 від 21.07.2021р.), гр. Славути Б. Б. (вх. №3645 від 21.07.2021р.), гр. 

Боярчука Р. С. (вх. №3646 від 21.07.2021р.), гр. Романко Р. А. (вх. №3660 від 22.07.2021р.), гр. 

Багрій Б. Т. (вх. № 3665 від 22.07.2021р.), гр. Парій Я. Г. (вх. № 3882 від 27.07.2021р.), гр. 

Станьковського В. Є. (вх. №3694 від 23.07.2021р.), гр. Грабас Г. М. (вх. № 3713 від 

26.07.2021р.), гр. Тиш І. В. (вх. №3712 від 26.07.2021р.), гр. Студніцької Г. С. (вх. № 3690 від 

23.07.2021р.), гр. Герас З. З. (вх. №3685 від 23.07.2021р.), гр. Гураль Є. І. (вх. №3677 від 

21.07.2021р.), гр. Лилик М. Я. (вх. №3583 від 15.07.2021 р.), гр. Білика С. М. (вх. №3587 від 

15.07.2021 р.), гр. Кодьман Н. П. (вх. №3599 від 16.07.2021р.), гр. Габрик Л. О. (вх. № 3591 від 

16.07.2021р.), гр. Олійника Я. С. (вх. №3595 від 16.07.2021р.), гр. Кушнір І. І. (вх. № 3570 від 

15.07.2021р.),  гр. Гузьо В. С. (вх. №3577 від 15.07.2021р.), гр. Міляна В. Є. (вх. №3629 від 

20.07.2021р.), гр. Романюк М. А. (вх. №3628 від 20.07.2021р.), гр. Багрій А. І. (вх. №3767 від 

28.07.2021р.), гр. Левків В. Б. (вх. №3770 від 28.07.2021р.), гр. Адамовича Р. М. (вх. №3805 від 

29.07.2021р.), гр. Демчук Н. В. (вх. №3814 від 29.07.2021р.), гр. Калитюк Є. Й. (вх. №3817 від 

30.07.2021р.), гр. Бочара М. О. (вх. №3841 від 02.08.2021р.), гр. Бородіна В. В. (вх. №3840 від 

02.08.2021р.), гр. Яремчук В. Т. (вх. №3830 від 30.07.2021р.),                                 гр. Петрівської 

О. П. (вх. № 3827 від 30.07.2021р.), Фіцуляк С. В. В. (вх. №3826 від 30.07.2021р.), гр. 

Порохняка Д. А. (вх. №3843 від 02.08.2021р.), гр. Заєць П. С. (вх. № 3844 від 02.08.2021р.), гр. 

Зубюк В. Г. (вх. № 3847 від 02.08.2021р.), гр. Лисогір Т. Й. (вх. № 3868 від 03.08.2021р.), гр. 

Іванчук В. І. (вх. № 3867 від 03.08.2021р.), гр. Богачук Н. В. (вх. № 3856 від 03.08.2021р.), гр. 

Кальби Н. Ю. (вх. № 3858 від 03.08.2021р.), гр. Гладиш М. Т. (вх. № 3915 від 04.08.2021р.), гр. 

Гладиш А. С. (вх. № 3917 від 04.08.2021р.), гр. Липки Н. Г. (вх. № 3914 від 04.08.2021р.), гр. 

Крайник О. А. (вх. № 3891 від 04.08.2021р.), гр. Колодійчак Г. М. (вх. № 3895 від 04.08.2021р.), 

гр. Жука М. Д. (вх. № 3943 від 05.08.2021р.), гр. Степаниська Р. І. (вх. № 3925 від 05.08.2021р.), 

гр. Тимофеєва В. Є. (вх. № 3934 від 05.08.2021р.), гр. Левицького Р. В. (вх. № 3958 від 

06.08.2021р.), гр. Васильчука В. М. (вх. № 3969 від 06.08.2021р.), гр. Опанасенка В. В. (вх. № 

3947 від 06.08.2021р.), гр. Федуника П. М. (вх. № 3965 від 06.08.2021р.), гр. Рожук Є. В. (вх. 

№ 3971 від 06.08.2021р.), гр. Будник О. В. (вх. № 3954 від 06.08.2021р.), гр. Недзельської Ю. 



В. (вх. № 3909 від 04.08.2021р.), гр. Василини І. В. (вх. № 1376 від 18.03.2021р.), гр. Зрим’як 

Б. А. (вх. №3979 від 09.08.2021р.), гр. Клебан Р. М. (вх. № 3988 від 10.08.2021р.), гр. 

Булковської Н. С. (вх. №4008 від 10.08.2021р.), гр. Шмігельської М. М. (вх. № 4020 від 

10.08.2021р.), гр. Дзюбик О. Д. (вх. № 4033 від 11.08.2021р.), гр. Червак Д. І. (вх. № 4036 від 

11.08.2021р.),  гр. Краснопери С. В. (вх. № 4046 від 11.08.2021р.), гр. Резнік В. О. (вх. №4045 

від 11.08.2021р.), гр. Турчин О. С. (вх. № 4140 від 16.08.2021р.), гр. Яворського П. В. (вх. № 

4049 від 11.08.2021р.), гр. Недогін Н. Б. (вх. № 14063 від 12.08.2021р.), гр. Демуша Р. І. (вх. № 

4102 від 13.08.2021р.), гр. Дзюбик Л. П. (вх. № 4110 від 13.08.2021р.), гр. Багрій М. Т. (вх. № 

4115 від 13.08.2021р.), гр. Колодій М. М. (вх. № 4132 від 13.08.2021р.), гр. Могильського В. Т. 

(вх. № 4131 від 13.08.2021р.), гр. Могильської Л. М. (вх. № 4129,4130 від 13.08.2021р.), гр. 

Волошина Р. Т. (вх. 4128 від 13.08.2021р.), гр. Ставкової Н. М. (вх. № 4135 від 16.08.2021р.), 

гр. Корольова С. М. (вх. № 4142 від 16.08.2021р.), гр. Притули О. М. (вх. № 4147 від 

16.08.2021р.), гр. Михайлів М. І. (вх. № 4150 від 16.08.2021р.), гр. Ломніцької М. М. (вх. № 

4156 від 17.08.2021р.), гр. Долюк О. В. (вх. № 4201 від 18.08.2021р.), гр. Ткач Н. Є. (вх. № 4220 

від 18.08.2021р.), гр. Репети М. В. (вх. № 4163 від 17.08.2021р.), гр. Дмитришин М. С. (вх. № 

4183 від 17.08.2021р.), гр. Милян Л. В. (вх. № 4179 від 17.08.2021р.), гр. Діденко О. М. (вх. № 

4226 від 19.08.2021р.), гр. Стець С. І. (вх. № 4233 від 19.08.2021р.), гр. Жилки Я. Д. (вх. №4225, 

4224 від 18.08.2021 р.), гр. Романко Р. А. (вх. №4234 від 19.08.2021р.), гр. Мейника А. П. (вх. 

№ 4236 від 19.08.2021р.), гр. Тимчук Г. І. (вх. № 4232 від 19.08.2021р.), гр. Шарко О. П. (вх. № 

4245 від 19.08.2021р.), гр. Василик Г. Є. (вх. № 4255 від 20.08.2021р.), гр. Середюк Є. Я. (вх. 

№4270 від 20.08.2021р.), гр. Ганжи Л. Я. (вх. № 4253 від 20.08.2021р.), гр. Клімов П. Я. (вх. № 

4269 від 20.08.2021р.), гр. Гудзик М. А. (вх. № 4256 від 20.08.2021р.), гр. Сергієвої І. Ю. 

представника гр. Тольпи С. В. (вх. № 4254 від 20.08.2021р.), гр. Стасюк М. П. (вх. 4276 від 

20.08.2021р.), гр. Кодлюка А. В. (вх. № 4275 від 20.08.2021р.), гр. Кіндратюк О. Я. (вх.№4284 

від 20.08.2021р.), гр. Китманова Б. М. (вх. № 4281 від 20.08.2021р.), гр. Конечного В. Р. (вх. № 

4279 від 20.08.2021р.), гр. Боївки С. М. (вх. № 4278 від 20.08.2021р.), гр. Ярош Є. М. (вх. № 

4274 від 20.08.2021р.), гр. Романчук О. М. (вх. № 4285 від 23.08.2021р.), гр. Новіцької Є. С. 

(вх. № 4287 від 23.08.2021 р.), гр. Василини О. П. (вх. № 4305 від 25.08.2021р.), гр. Кошіль І. 

Г. (вх. № 4298 від 25.08.2021р.),  гр. Трач М. В. (вх. № 4329 від 25.08.2021р.), гр. Олійник М. 

М. (вх. № 4330 від 25.08.2021р.), гр. Шульган А. Т. (вх. № 4297 від 25.08.2021р.), гр. Дептак Н. 

А. (вх. № 4296 від 25.08.2021р.), гр. Клімов Є. Д. (вх. № 4295 від 25.08.2021р.), гр. Тиш М. М. 

(вх. № 4343 від 26.08.2021р.), гр. Сав’як Г. М. (вх. № 4363 від 26.08.2021р.), гр. Сав’яка Д. В. 

(вх. № 4362,4361 від 26.08.2021р.), гр. Венгриняк Р. М. (вх. № 4368 від 26.08.2021р.), гр. 

Притуляка В. М. (вх. № 4336,4337 від 26.08.2021р.), гр. Притуляк С. М. (вх. № 4338 від 

26.08.2021р.), гр. Легенького В. С. (вх. №4341 від 26.08.2021р.), гр. Максим’як Г. М. (вх. № 

4344 від 26.08.2021р.), гр. Розводовського В. Г. (вх. № 4386 від 26.08.2021р.), гр. 

Розводовського Г. К. (вх. № 4385 від 26.08.2021р.) 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 №18  від 

17.08.2021 р., №19 від 27.08.2021р. ), 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. Верняки гр. Вітенько Марії Миколаївні. 

1.1. Передати у власність гр. Вітенько Марії Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0112 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

2.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3209 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,0709 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Вищі Лубянки гр. Панасик Ірині Іванівні. 

2.1. Передати у власність гр. Панасик Ірині Іванівні земельні ділянки загальною площею 

0,3209 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0392 для будівництва 

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

21 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,0709 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0391 для ведення особистого селянського господарства по вул. Івана 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0149 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Лубянки і              

с. Новий Роговець гр. Гойді Юрію Васильовичу. 

3.1. Передати у власність гр. Гойді Юрію Васильовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0149 га. в т. ч. площею 0,2540 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0417 по вул. Шевченка, яка знаходяться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки, площею 0,5205 га. кадастровий номер 

6122481500:03:003:0085, площею 0,2404 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0086 із 

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

пункту с. Новий Роговець. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2284 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Шили гр. Солтис Олександрі Онуфріївні. 

4.1. Передати у власність гр. Солтис Олександрі Онуфріївні земельну ділянку площею  0,2284 

га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0273 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Л. Українка, 32 із земель житлової і 

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

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2012 га. для ведення особистого селянського 

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

Марії Віталіївні. 

5.1. Передати у власність гр. Пєтшиковскій Марії Віталіївні земельну ділянку площею  0,2012 

га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0564 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Красносільці. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8126 га. для ведення особистого 

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

Голдай Ользі Григорівні. 

6.1. Передати у власність гр. Голдай Ользі Григорівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8126 га. в т. ч. площею 0,1734 га. кадастровий 

номер 6122485400:02:001:0561, площею 0,6392 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0562 

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



пункту с. Красносільці. 

7. 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. Ванкевич Вірі Іванівні. 

7.1. Передати у власність гр. Ванкевич Вірі Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0421 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7803 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

1,5303 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Шимківці Олійник Петру Степановичу. 

8.1. Передати у власність гр. Олійник Петру Степановичу земельні ділянки загальною площею 

1,7803 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0340 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шкільна, 12 із 

земель житлової та громадської забудови та загальною площею 1,5303 га. в т. ч. площею 0,2486 

га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0325, площею 0,3500 га. кадастровий номер 

6122489600:04:001:0221, площею 0,1934 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0322 по 

вул. Шкільна, площею 0,2706 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0323, площею 0,4677 

га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0324    для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1012 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Шиш Галині 

Йосипівні. 

9.1. Передати у власність гр. Шиш Галині Йосипівні земельну ділянку площею 0,1012 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:0965 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Довга із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збаража. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1252 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Хованець Наталії 

Богданівні. 

10.1. Передати у власність гр. Хованець Наталії Богданівні земельну ділянку площею            

0,1252 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1328 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 

11.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2900 га. для ведення особистого 

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

Барановській Марії Василівні. 

11.1. Передати у власність гр. Барановській Марії Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2900 га. в т. ч. площею 0,1400 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1048, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1044 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

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. Булковській Надії Степанівні. 

12.1. Передати у власність гр. Булковській Надії Степанівні земельну ділянку площею  0,2500 

га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0420 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 11 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 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Чернихівці  гр. Барабаш Йоанні Григорівні. 

13.1. Передати у власність гр. Барабаш Йоанні Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0297 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 14 із земель житлової і громадської 

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

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0613 га. для ведення індивідуального садівництва, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці  гр. Рабко Оксані Йосипівні. 

14.1. Передати у власність гр. Рабко Оксані Йосипівні земельну ділянку площею 0,0613 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:008:0013 для ведення індивідуального садівництва по вул. 

Верхня, 6 садівницьке товариство “Сосновий бір” із земель сільськогосподарського 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Травневе  гр. Славуті Богдану Богдановичу та Шара Марії Богданівні. 

15.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Славуті Богдану Богдановичу та Шара Марії 

Богданівні земельну ділянку площею  0,2500 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0295 

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

Шевченка, 5 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Травневе. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1987 га. для ведення особистого 

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

Боярчуку Роману Степановичу. 

16.1. Передати у власність гр. Боярчуку Роману Степановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1987 га. в т. ч. площею 0,8068 га. 

кадастровий номер 6122483900:05:001:0292, площею 0,3919 га. кадастровий номер 

6122483900:05:001:0290, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Олишківці гр. Романко Раїсі Антонівні. 

17.1. Передати у власність гр. Романко Раїсі Антонівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:04:001:0289 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2196 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Кобилля гр. Багрій Богдані Теодозіївні. 

18.1. Передати у власність гр. Багрій Богдані Теодозіївні земельну ділянку площею 0,2196 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0655 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 84 із земель житлової і громадської 

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

19. 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. Парій Ярославу Григоровичу. 

19.1.Передати у власність гр. Парій Ярославу Григоровичу земельну ділянку площею         

0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0419 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зарічна, 39 із земель житлової і 

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

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Іванчани гр. Станьковському Віталію Євгенійовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Станьковському Віталію Євгенійовичу земельну ділянку 

площею 0,2043 га. кадастровий номер 6122483600:02:002:0370 для будівництва і 

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

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

Іванчани.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4878 га. в т. ч. площею 0,1933 га. для 

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

0,2945 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Новики гр. Грабас Ганні Мар’янівні. 

21.1. Передати у власність гр. Грабас Ганні Мар’янівні земельні ділянки загальною площею 

0,4878 га. в т. ч. площею 0,1933 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0419 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Кутиші, 21 із 

земель житлової та громадської забудови, площею 0,1939 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0416, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0418 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5192 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці гр. Тиш Ігорю 

Васильовичу. 

22.1. Передати у власність гр. Тиш Ігорю Васильовичу земельну ділянку площею 0,5192 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0565 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Красносільці. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2155 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Студніцькій Галині Степанівні. 

23.1. Передати у власність гр. Студніцькій Галині Степанівні земельну ділянку площею 0,2155 

га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0592 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 14 із земель житлової і 

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

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3110 га. для ведення особистого 

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

гр. Герас Зеновію Зеновійовичу. 

24.1. Передати у власність гр. Герас Зеновію Зеновійовичу земельні ділянки для ведення 



особистого селянського господарства загальною площею 0,3110 га. в т. ч. площею 0,1507 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0111, площею 0,1603 га. кадастровий номер 

6122488200:02:001:0718, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

25. 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. Чернихівці гр. Гураль Євгену Івановичу. 

25.1. Передати у власність гр. Гураль Євгену Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0298 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1302 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Лилик Марії 

Ярославівні. 

26.1. Передати у власність гр. Лилик Марії Ярославівні земельну ділянку площею 0,1302 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0432 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Зарубинці. 

27.  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. Білику Сергію Миколайовичу. 

27.1. Передати у власність гр. Білику Сергію Миколайовичу земельну ділянку площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1327 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стуса, 66 із земель житлової і громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Залужжя гр. Кодьман Наталії Павлівні. 

28.1. Передати у власність гр. Кодьман Наталії Павлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0359 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 72 із земель житлової і громадської 

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

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2473 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Габрик Лідії 

Олексіївні. 

29.1. Передати у власність гр. Габрик Лідії Олексіївні земельну ділянку площею 0,2473 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0696 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Заруддя. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9492 га. в т. ч. площею 0,1351 га. для 

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

0,8141 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Шимківці гр. Олійнику Якову Степановичу. 

30.1. Передати у власність гр. Олійнику Якову Степановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,9492 га. в т. ч. площею 0,1351 га. кадастровий номер 6122489600:02:001:0242 для 

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



березня, 2 із земель житлової та громадської забудови, площею 0,3281 га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0339, площею 0,4860 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0334 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

31.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2399 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Старий Збараж гр. Кушнір Ірині Іванівні. 

31.1. Передати у власність гр. Кушнір Ірині Іванівні земельну ділянку площею 0,2399 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0723 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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. Кретівці гр. Гузьо Василю Степановичу. 

32.1. Передати у власність гр. Гузьо Василю Степановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0159 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби, 82 із земель житлової і громадської 

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

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1636 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Опрілівці гр. Міляну Василю Євгеновичу. 

33.1. Передати у власність гр. Міляну Василю Євгеновичу земельну ділянку площею 0,1636 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0102 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 7 із земель житлової і громадської 

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

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1813 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Кобилля гр. Романюк Марії Андріївні. 

34.1. Передати у власність гр. Романюк Марії Андріївні земельну ділянку площею 0,1813 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0654 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби, 1 із земель житлової і громадської 

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

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3405 га. в т. ч. площею 0,1800 га. для 

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

0,1605 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Шили гр. Багрій Андрію Івановичу. 

35.1. Передати у власність гр. Багрій Андрію Івановичу земельні ділянки загальною площею 

0,3405 га. в т. ч. площею 0,1800 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0275 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Л. Українки, 34 

із земель житлової та громадської забудови та площею 0,1605 га. кадастровий номер 

6122489200:02:001:0277 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Шили. 

36. 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. Мала Березовиця гр. Левків Василю Богдановичу. 



36.1. Передати у власність гр. Левків Василю Богдановичу земельну ділянку площею           

0,2500 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0394 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Центральна, 49 із земель житлової 

і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2625 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски гр. Адамович Ростиславу 

Михайловичу. 

37.1. Передати у власність гр. Адамовичу Ростиславу Михайловичу земельну ділянку площею 

0,2625 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0045 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Ліски. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7800 га. для ведення особистого 

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

Демчук Надії Василівні. 

38.1. Передати у власність гр. Демчук Надії Василівні земельні ділянки загальною площею 

0,7800 га. в т. ч. площею 0,6166 га. кадастровий номер 6122483300:03:002:0009 по вул. Зелена 

та площею 0,1634 га. кадастровий номер 6122483300:03:002:0002 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці. 

39.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1069 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Калитюк Євгенії 

Йосипівні. 

39.1. Передати у власність гр. Калитюк Євгенії Йосипівні земельну ділянку площею             

0,1069 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0754 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Колодне. 

40. 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. Бочару Михайлу Олексійовичу. 

40.1. Передати у власність гр. Бочару Михайлу Олексійовичу земельну ділянку площею               

0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0385 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 17 із земель житлової і 

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

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. Колодне гр. Бородіну Василю Васильовичу. 

41.1. Передати у власність гр. Бородіну Василю Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0767 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 20 із земель житлової і 

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

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6755 га. для ведення особистого 

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

Яремчук Вірі Тарасівні. 

42.1. Передати у власність гр. Яремчук Вірі Тарасівні земельні ділянки загальною площею 

0,6755 га. в т. ч. площею 0,3498 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0590 та площею 

0,3257 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0590 для ведення особистого селянського 



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

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0447 га. для ведення особистого 

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

Петрівській Оксані Петрівні. 

43.1. Передати у власність гр. Петрівській Оксані Петрівні земельні ділянки загальною 

площею 1,0447 га. в т. ч. площею 0,5447 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0412 по вул. 

І. Франка та площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0471 для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

44. 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. Нищі Луб’янки гр. Фіцуляк Стефанії Вірі Василівні. 

44.1. Передати у власність гр. Фіцуляк Стефанії Вірі Василівні земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0593 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 10 із земель житлової 

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

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6155 га. для ведення особистого 

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

Дмитру Андрійовичу. 

45.1. Передати у власність гр. Порохняк Дмитру Андрійовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,6155 га. в т. ч. площею 0,3155 га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0189 по вул. 

Шевченка та площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0190 для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9186 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,6686 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Заруддя гр. Заєць Петру Степановичу. 

46.1. Передати у власність гр. Заєць Петру Степановичу земельні ділянки загальною площею 

0,9186 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0698 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Горбатого, 11 

із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1978 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0699, площею 0,2008 

га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0702, площею 0,2700 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0700 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Заруддя. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0086 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,7586 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Вищі Луб’янки  гр. Зубюк Вірі Григорівні. 

47.1. Передати у власність гр. Зубюк Вірі Григорівні земельні ділянки загальною площею 

1,0086 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0381 для будівництва 

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

102 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0418, площею 0,1288 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0383, площею 0,1500 га. кадастровий номер 



6122481500:02:002:0386, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0382, 

площею 0,0298 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0388 по вул. Івана Франка із земель 

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

Вищі Луб’янки. 

48. 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. Базаринці гр. Лисогір Тарасу Йосифовичу. 

48.1. Передати у власність гр. Лисогір Тарасу Йосифовичу земельну ділянку площею 0,2000 

га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0385 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 114 із земель житлової і 

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

49.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9893 га. для ведення особистого 

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

Іванчуку Володимиру Ігоровичу. 

49.1. Передати у власність гр. Іванчуку Володимиру Ігоровичу земельні ділянки загальною 

площею  0,9893 га. в т. ч. площею 0,0306 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0358 по 

вул. Л. Українки, площею 0,2311 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0356, площею 

0,3580 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0359, площею 0,3696 га. кадастровий номер 

6122487800:02:001:0357 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Синягівка. 

50. 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. Богачук Надії Володимирівні. 

50.1. Передати у власність гр. Богачук Надії Володимирівні земельну ділянку площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0969 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довга, 47 із земель житлової і громадської 

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

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3258 га. для ведення особистого 

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

гр. Кальбі Надії Юріївні. 

51.1. Передати у власність гр. Кальбі Надії Юріївні земельні ділянки загальною площею 0,3258 

га. в т. ч. площею 0,0505 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0720, площею 0,2753 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0726 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Старий Збараж. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1818 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Гніздичне гр. Гладиш Миколі Тарасовичу. 

52.1. Передати у власність гр. Гладиш Миколі Тарасовичу земельну ділянку площею 0,1818 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:003:0444 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Широка, 20 із земель житлової і громадської 

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

53.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1691 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Гладиш Аллі 

Сергіївні. 



53.1. Передати у власність гр. Гладиш Аллі Сергіївні земельну ділянку площею 0,1691 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:003:0445 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Гніздичне. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5470 га. для ведення особистого 

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

Липці Наталії Григорівні. 

54.1. Передати у власність гр. Липці Наталі Григорівні земельні ділянки загальною площею 

0,5470 га. в т. ч. площею 0,4185 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0422, площею 0,1285 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0389 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1165 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Добромірка гр. Крайник Ользі Андріївні. 

55.1. Передати у власність гр. Крайник Ользі Андріївні земельну ділянку площею 0,1165 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0002 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. Добромірка. 

56. 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. Колодійчак Галині Михайлівні. 

56.1. Передати у власність гр. Колодійчак Галині Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0470 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2900 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,0400 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Чернихівці гр. Жуку Михайлу Даниловичу. 

57.1. Передати у власність гр. Жуку Михайлу Даниловичу земельні ділянки загальною площею 

0,2900 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488800:02:001:0451 для будівництва 

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

земель житлової та громадської забудови та площею 0,0400 га. кадастровий номер 

6122488800:02:001:0463 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Чернихівці. 

58. 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. Степаниську Руслану Івановичу. 

58.1. Передати у власність гр. Степаниську Руслану Івановичу земельну ділянку площею 

0,1000 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1036 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Козубських, 22 із земель житлової 

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

59.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1357 га. для будівництва і обслуговування 

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



пункту с. Киданці гр. Тимофеєву Василю Євгеновичу. 

59.1. Передати у власність гр. Тимофеєву Василю Євгеновичу земельну ділянку площею 

0,1357 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0463 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сонячна, 6 із земель житлової і 

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

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4903 га. для ведення особистого селянського 

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

Левицькому Роману Володимировичу. 

60.1. Передати у власність гр. Левицькому Роману Володимировичу земельну ділянку площею  

0,4903 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0594 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

61. 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. Шимківці гр. Васильчуку Василю Мефодійовичу. 

61.1. Передати у власність гр. Васильчуку Василю Мефодійовичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:02:001:0248 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Травнева, 28 із земель житлової і 

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

62. 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. Опанасенку Василю Вікторовичу. 

62.1. Передати у власність гр. Опанасенку Василю Вікторовичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0358 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сонячна, 25 із земель житлової і 

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

63. 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. Опрілівці гр. Федунику Петру Михайловичу. 

63.1. Передати у власність гр. Федунику Петру Михайловичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0256 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок, 21 із земель житлової і громадської 

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

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7054 га. для ведення особистого 

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

Євгенії Василівні. 

64.1. Передати у власність гр. Рожук Євгенії Василівні земельні ділянки загальною площею 

0,7054 га. в т. ч. площею 0,1782 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0648, площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0652 про вул. Шевченка, площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0656, площею 0,1549 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0653, площею 0,1223 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0650 для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5832 га. для ведення особистого 

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

Олені Володимирівні. 



65.1. Передати у власність гр. Будник Олені Володимирівні земельні ділянки загальною 

площею 0,5832 га. в т. ч. площею 0,2060 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0500, 

площею 0,2053 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0497, площею 0,1719 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0499 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Зарубинці. 

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1898 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Карначівка гр. Недзельській Юлії Вікторівні. 

66.1. Передати у власність гр. Недзельській Юлії Вікторівні земельну ділянку площею 0,1898 

га. кадастровий номер 6123884100:02:001:0194 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8234 га. в т. ч. площею 0,1771 га. для 

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

0,6463 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Стриївка гр. Василині Іванні Володимирівні. 

67.1. Передати у власність гр. Василині Іванні Володимирівні земельні ділянки загальною 

площею 0,8234 га. в т. ч. площею 0,1771 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0584 для 

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

Миру, 30 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,3300 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0797, площею 0,1192 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0582, 

площею 0,1971 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0583 для ведення особистого 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0946 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Зрим’як Богдані Антонівні. 

68.1. Передати у власність гр. Зрим’як Богдані Антонівні земельну ділянку площею 0,0946 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:0970 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 27 із земель житлової і 

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 0,2229 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Новики гр. Клебан Роману Миколайовичу. 

69.1. Передати у власність гр. Клебан Роману Миколайовичу земельну ділянку площею 0,2229 

га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0422 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 1 із земель житлової і громадської 

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

70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5508 га. для ведення особистого 

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

Булковській Надії Степанівні. 

70.1. Передати у власність гр. Булковській Надії Степанівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5508 га. в т. ч. площею 0,1508 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0425 по вул. І. Франка, площею 0,4000 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0424 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

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



71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4688 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,2188 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Залужжя гр. Шмігельській Марії Мечиславівні. 

71.1. Передати у власність гр. Шмігельській Марії Мечиславівні земельні ділянки загальною 

площею 0,4688 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483000:02:002:0152 для 

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

Івана Франка бічна, 1 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,2188 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:002:0151 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Івана Франка бічна, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Залужжя. 

72. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6240 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,3740 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Олишківці гр. Дзюбик Оксані Дмитрівні. 

72.1. Передати у власність гр. Дзюбик Оксані Дмитрівні земельні ділянки загальною площею 

0,6240 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0197 для будівництва 

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

земель житлової та громадської забудови та площею 0,3740 га. кадастровий номер 

6122483300:03:001:0198 для ведення особистого селянського господарства по вул. Набережна, 

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

пункту с. Олишківці. 

73.  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. Червак Дмитру Івановичу. 

73.1. Передати у власність гр. Червак Дмитру Івановичу земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:0968 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 71 із земель житлової і 

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

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. Максимівка гр. Краснопері Стефанії Василівні. 

74.1. Передати у власність гр. Краснопері Стефанії Василівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0472 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 7 із земель житлової і громадської 

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

75. 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. Резнік Василю Олександровичу. 

75.1. Передати у власність гр. Резнік Василю Олександровичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0628 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 28 із земель 

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

76.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8895 га. для ведення особистого 

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

Турчин Оксані Сафатівні. 



76.1. Передати у власність гр. Турчин Оксані Сафатівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8895 га. в т. ч. площею 0,6195 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0473 по вул. Галана, площею 0,2700 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:001:0474 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

77. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2188 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Доброводи гр. Яворському Петру Володимировичу. 

77.1. Передати у власність гр. Яворському Петру Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2188 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1051 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Молодіжна, 7 із земель житлової і 

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

78.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0784 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Іванчани гр. Недогін Надії Богданівні. 

78.1. Передати у власність гр. Недогін Надії Богданівні земельну ділянку площею 0,0784 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:001:0365 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 1 із земель житлової і громадської 

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

79.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка і с. Чагарі 

Збаразькі гр. Демушу Роману Івановичу. 

79.1. Передати у власність гр. Демушу Роману Івановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8000 га. в т. ч. площею 0,2257 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:002:0210, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Максимівка по вул. Стара Максимівка та площею 0,5743 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0301 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

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. Дзюбик Людмилі Петрівні. 

80.1. Передати у власність гр. Дзюбик Людмилі Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0629 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 22 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 0,4000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики гр. Багрій Марії Тарасівні. 

81.1. Передати у власність гр. Багрій Марії Тарасівні земельну ділянку площею  0,4000 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0424 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Новики. 

82.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4561 га. для ведення особистого 

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

Миколі Миколайовичу. 

82.1. Передати у власність гр. Колодій Миколі Миколайовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4561 га. в т. ч. площею 0,2540 га. 



кадастровий номер 6122482400:02:001:0625, площею 0,2021 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0626 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3555 га. для ведення особистого 

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

Могильському Василю Теодоровичу. 

83.1. Передати у власність гр. Могильському Василю Теодоровичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3555 га. в т. ч. площею 

0,2645 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0628, площею 0,0910 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0627 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

84.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2080 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1350 га. для ведення 

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

Доброводи гр. Могильській Ларисі Миколаївні. 

84.1. Передати у власність гр. Могильській Ларисі Миколаївні земельні ділянки загальною 

площею 0,3430 га. в т. ч. площею 0,2080 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0620 для 

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

Роздольського, 21 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,1350 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0624 для ведення особистого селянського господарства, 

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

пункту с. Доброводи. 

85. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1298 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Доброводи гр. Волошину Роману Тадейовичу. 

85.1. Передати у власність гр. Волошину Роману Тадейовичу земельну ділянку площею 0,1298 

га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1047 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7570 га. для ведення особистого 

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

Надії Михайлівні. 

86.1. Передати у власність гр. Ставковій Надії Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7570 га. в т. ч. площею 0,4570 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:001:0510, площею 0,3000 га. кадастровий номер 

6122484200:01:001:0239 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Киданці. 

87. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,4147 га. для ведення 

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

гр. Корольову Сергію Миколайовичу. 

87.1. Передати у власність гр. Корольову Сергію Миколайовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,5147 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0828 для 

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

Франка, 33 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,4147 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0829 для ведення особистого селянського господарства по вул. І. 

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



населеного пункту м. Збараж. 

88. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1449 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Старий Збараж гр. Притулі Ользі Михайлівні. 

88.1. Передати у власність гр. Притулі Ользі Михайлівні земельну ділянку площею 0,1449 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0729 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7667 га. для ведення особистого 

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

Марії Іванівні. 

89.1. Передати у власність гр. Михайлів Марії Іванівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7667 га. в т. ч. площею 0, 1662 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0662, площею 0,3774 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0665, площею 0,2231 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0657 із 

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

пункту с. Кобилля. 

90. 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. Ломніцькій Марії Миколаївні. 

90.1. Передати у власність гр. Ломніцькій Марії Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0172 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

91. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Колодне гр. Долюк Оксані Василівні. 

91.1. Передати у власність гр. Долюк Оксані Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0750 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 32 із земель житлової і громадської 

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

92.  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. Красносільці гр. Ткач Надії Євгенівні. 

92.1. Передати у власність гр. Ткач Надії Євгенівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0567 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

93. 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. Верняки гр. Репеті Марії Василівні. 

93.1. Передати у власність гр. Репеті Марії Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0113 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Завальна, 18 із земель житлової і громадської 

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

94. 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. Опрілівці гр. Дмитришин Марії Степанівні. 

94.1. Передати у власність гр. Дмитришин Марії Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0341 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

95. 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. Мусорівці гр. Милян Людмилі Василівні. 

95.1. Передати у власність гр. Милян Людмилі Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483900:05:001:0296 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

96. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0087 га. для обслуговування індивідуального гаража 

№144, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж  гр. Діденко Олені Миколаївні. 

96.1. Передати у власність гр. Діденко Олені  Миколаївні земельну ділянку площею 0,0087 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0354 для обслуговування індивідуального гаража №144 

по вул. Заводська із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  м. Збараж. 

97. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0622 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Стець Софії Іванівні. 

97.1. Передати у власність гр. Стець Софії Іванівні земельну ділянку площею 0,0622 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1025 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

98. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0355 га в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,7855 га. для ведення 

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

гр. Жилка Ярославу Дмитровичу. 

98.1. Передати у власність гр. Жилка Ярославу Дмитровичу земельні ділянки загальною 

площею 1,0355 га в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0626 для 

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

Січових Стрільців, 17 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,7855 га. в т. ч. площею 0,1861 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:001:0625, площею 0,2021 га. кадастровий номер 

6122484800:03:003:0010, площею 0,3973 га. кадастровий номер 6122484800:03:003:0009 із 

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

пункту  с. Болязуби. 

99. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0228 га. для ведення особистого 

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

Романко Раїсі Антонівні. 

99.1. Передати у власність гр. Романко Раїсі Антонівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0228 га. в т. ч. площею 0,2700 га. 

кадастровий номер 6122483300:04:001:0291 по вул. Шевченка, площею 0,2071 кадастровий 

номер 6122483300:04:001:0293, площею 0,2957 га. кадастровий номер 



6122483300:04:001:0294, площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0200 із 

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

пункту с. Олишківці. 

100. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7654 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,5154 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Синява гр. Мейнику Андрію Петровичу. 

100.1. Передати у власність гр. Мейнику Андрію Петровичу земельні ділянки загальною 

площею 0,7654 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122487800:02:005:0004 для 

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

Гайова, 20 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5154 га. в т. ч. площею 0,2946 га. кадастровий номер 

6122487800:02:005:0002 по вул. Гайова, площею 0,2208 кадастровий номер 

6122487800:02:005:0001 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Синява. 

101. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3203 га. для ведення особистого 

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

Чагарі - Збаразькі гр. Тимчук Галині Іванівні. 

101.1. Передати у власність гр. Тимчук Галині Іванівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,3203 га. в т. ч. площею 0,4238 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0469, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Максимівка та площею 0,8965 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0305 із земель 

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

Чагарі-Збаразькі. 

102. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7538 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,5038 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Гори- Стрийовецькі гр. Шарко Ользі Павлівні. 

102.1. Передати у власність гр. Шарко Ользі Павлівні земельні ділянки загальною площею 

0,76384 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:03:001:0161 для 

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

Підлісна, 7 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5038 га. в т. ч. площею 0,3138 га. кадастровий номер 

6122486400:03:001:0162 по вул. Підлісна, площею 0,1900 кадастровий номер 

6122486400:03:001:0160 по вул. Підлісна із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі. 

103. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0100 га. для обслуговування індивідуального гаража 

№44, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж  гр. Василик Галині Євгенівні. 

103.1. Передати у власність гр. Василик Галині Євгенівні земельну ділянку площею 0,0100 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1324 для обслуговування індивідуального гаража №44 

по вул. Гайдамацька із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  м. Збараж. 

104. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0606 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Середюк Євгенії Яківні. 

104.1. Передати у власність гр. Середюк Євгенії Яківні земельну ділянку площею 0,0606 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1336 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд по вул. 780 - річчя Збаража, 16 із земель житлової і 

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

105. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1053 га. для ведення особистого селянського 

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

Ярославівні. 

105.1. Передати у власність гр. Ганжі Лесі Ярославівні земельну ділянку площею            0,1053 

га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0513 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

106. 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. Шимківці гр. Клімов Петру Яковичу. 

106.1. Передати у власність гр. Клімов Петру Яковичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:002:0246 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зарічна, 16 із земель житлової і громадської 

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

107. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3473 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Тарасівка гр. Гудзик Марії 

Андріївні. 

107.1. Передати у власність гр. Гудзик Марії Андріївні земельну ділянку площею 0,3473 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0374 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Набережна із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Тарасівка. 

108. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8334 га. для ведення особистого 

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

Тольпі Сергію Васильовичу. 

108.1. Передати у власність гр. Тольпі Сергію Васильовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8334 га. в т. ч. площею 0,4653 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0090 по вул. Б. Хмельницького, площею 0,3681 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0088,  із земель сільськогосподарського призначення 

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

109. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4989 га. для ведення особистого 

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

Марії Петрівні. 

109.1. Передати у власність гр. Стасюк Марії Петрівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4989 га. в т. ч. площею 0,0799 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0097, площею 0,0939 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0074, площею 0,0900 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0103, 

площею 0,2351 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0101 із земель 

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

Опрілівці. 

110. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0221 га. для ведення особистого 

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

Андрію Володимировичу. 

110.1. Передати у власність гр. Кодлюк Андрію Володимировичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,0221 га. в т. ч. площею 0,0795 га. 



кадастровий номер 6122487000:03:001:0082, площею 0,1142 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0100, площею 0,1061 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0095, 

площею 0,4699 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0093, площею 0,1573 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0098, площею 0,0951 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0099 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

111. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0606 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Кіндратюк Оксані Ярославівні. 

111.1. Передати у власність гр. Кіндратюк Оксані Ярославівні земельну ділянку площею 0,0606 

га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0967 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Коперника, 5 із земель житлової і громадської 

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

112. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0607 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Китманову Борису Михайловичу. 

112.1. Передати у власність гр. Китманову Борису Михайловичу земельну ділянку площею 

0,0607 га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0972 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Корольова, 18 із земель житлової 

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

113. 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. Конечному Василю Рудольфовичу. 

113.1. Передати у власність гр. Конечному Василю Рудольфовичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0731 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Старозбаразька, 158 із земель 

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

Збараж. 

114. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7069 га. для ведення особистого 

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

гр. Боївці Стефанії Миронівні. 

114.1. Передати у власність гр. Боївці Стефанії Миронівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7069 га. в т. ч. площею 0,1780 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0178 по вул. Зарічна, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Кретівці та площею 0,5289 га. кадастровий номер 

6122485600:03:001:0196 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

115. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1374 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Чумалі гр. Ярош Євгенії Михайлівні та гр. Середі  Наталії Петрівні. 

115.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Ярош Євгенії Михайлівні та гр. Середі  Наталії 

Петрівні земельну ділянку площею 0,1374 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0246 для 

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

Лісова, 7 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Чумалі. 

116. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1289 га. для будівництва і обслуговування 



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

пункту с. Залужжя гр. Романчук Оксані Миколаївні. 

116.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Романчук Оксані Миколаївні та гр. Апостол 

Олександрі Миколаївні земельну ділянку площею 0,1289 га. кадастровий номер 

6122410100:02:003:1335 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Чорновола, 35 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Залужжя. 

117. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5867 га. для ведення особистого 

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

Новіцькій Євгенії Степанівні. 

117.1. Передати у власність гр. Новіцькій Євгенії Степанівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5867 га. в т. ч. площею 0,3117 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:003:0448, площею 0,1965 га. кадастровий номер 

6122481800:02:003:0449, площею 0,0785 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0446 із 

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

пункту с. Гніздичне. 

118.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3828 га. для ведення особистого селянського 

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

Петрівні. 

118.1. Передати у власність гр. Василині Ользі Петрівні земельну ділянку площею  0,3828 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0512 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Кривулі із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 

119. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5400 га. для ведення особистого 

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

Івану Григоровичу. 

119.1. Передати у власність гр. Кошіль Івану Григоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5400 га. в т. ч. площею 0,1400 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:001:0321, площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0320, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0322 із 

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

пункту с. Кобилля. 

120.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8040 га. для ведення особистого 

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

Марії Володимирівні. 

120.1. Передати у власність гр. Трач Марії Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8040 га. в т. ч. площею 0,5604 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:001:0251, площею 0,2436 га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0347, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

121.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6239 га. для ведення особистого 

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

Марії Матвіївні. 

121.1. Передати у власність гр. Олійник Марії Матвіївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6239 га. в т. ч. площею 0,2124 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:003:0352, площею 0,3422 га. кадастровий номер 

6122489600:02:003:0349, площею 0,0693 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0348 із 



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

пункту с.Шимківці. 

122.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця гр. Шульган 

Аврелії Теодорівні. 

122.1. Передати у власність гр. Шульган Аврелії Теодорівні земельні ділянки загальною 

площею 0,8500 га. в т. ч. площею 0,1648 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0396 для 

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

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

господарства загальною площею 0,6852 га. в т. ч. площею 0,4973 га. кадастровий номер 

6122483600:03:001:0397, площею 0,1879 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0398, із 

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

пункту с. Мала Березовиця. 

123.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6501 га. для ведення особистого 

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

Надії Андрониківні. 

123.1. Передати у власність гр. Дептак Надії Андрониківні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6501 га. в т. ч. площею 0,0914 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0176, площею 0,2566 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0179, площею 0,3021 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0175 по 

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

населеного пункту с. Кретівці. 

124. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8029 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці                       

гр. Клімов Євгенії Дмитрівні. 

124.1. Передати у власність гр. Клімов Євгенії Дмитрівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8029 га. в т. ч. площею 0,2361 га. 

кадастровий номер 6122483300:03:001:0199, площею 0,2162 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0296 по вул. Шевченка, площею 0,3506 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0298 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Олишківці. 

125. 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. Малий Глибочок гр. Тиш Марії Миколаївні. 

125.1. Передати у власність гр. Тиш Марії Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122480400:03:001:1131 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. В. Великого, 25 із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Малий Глибочок. 

126. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2254 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Сав’як Ганні 

Михайлівні. 

126.1. Передати у власність гр. Сав’як Ганні Михайлівні земельну ділянку площею            0,2254 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0171 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кретівці. 

127. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6647 га. в т. ч. площею 0,2347 га. для 

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

0,4300 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кретівці гр. Сав’яку Дмитру Васильовичу. 

127.1. Передати у власність гр. Сав’яку Дмитру Васильовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,6647 га. в т. ч. площею 0,2347 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0160 для 

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

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

господарства загальною площею 0,4300 га. в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0169, площею 0,2300 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0168,  із 

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

пункту с. Кретівці. 

128. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га. для ведення особистого 

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

Венгриняк Ростиславу Михайловичу. 

128.1. Передати у власність гр. Венгриняк Ростиславу Михайловичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 

0,2963 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0094 по вул. Б. Хмельницького, площею 

0,3037 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0095,  із земель сільськогосподарського 

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

129. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0423 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,7923 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Розношинці та с. Красносільці гр. Притуляку Василю Михайловичу. 

129.1. Передати у власність гр. Притуляку Василю Михайловичу і земельні ділянки загальною 

площею 1,0423 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485400:03:001:0286 для 

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

Стефаника, 46 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходяться в межах населеного 

пункту с. Розношинці та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

0,7923 га. в т. ч. площею 0,5686 га. кадастровий номер 6122485400:03:001:0287 по вул. 

Стефаника, яка знаходяться в межах населеного пункту с. Розношинці та площею 0,2237 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0571, із земель сільськогосподарського призначення 

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

130. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4048 га. для ведення особистого 

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

Притуляк Світлані Михайлівні. 

130.1. Передати у власність гр. Притуляк Світлані Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4048 га. в т. ч. площею 0,2048 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0572, площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122485400:01:002:0033 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Розношинці. 

131.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5894 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,3394 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Новики гр. Легенькому Володимиру Станіславовичу. 

131.1. Передати у власність гр. Легенькому Володимиру Станіславовичу земельні ділянки 

загальною площею 0,5894 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0420 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд  по вул. Бічна, 15 із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3394 га. в т. ч. площею 0,0682 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0417 по вул. Бічна, площею 0,1665 га. кадастровий 

номер 6122487000:02:001:0414, площею 0,1047 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0455 

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

пункту с. Новики. 

132. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2296 га. в т. ч. площею 0,1596 га. для 

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

0,0700 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Красносільці гр. Максим’як Галині Миколаївні. 

132.1. Передати у власність гр. Максим’як Галині Миколаївні земельні ділянки загальною 

площею 0,2296 га. в т. ч. площею 0,1596 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0570 для 

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

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

господарства площею 0,0700 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0569 із земель 

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

Красносільці. 

133. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4265 га. для ведення особистого 

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

Розводовському Володимиру Григоровичу. 

133.1. Передати у власність гр. Розводовському Володимиру Григоровичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4265 га. в т. ч. площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:01:003:0198, площею 0,1765 га. кадастровий номер 

6122489600:04:001:0234 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Шимківці. 

134. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0242 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для 

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

0,7742 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Шимківці гр. Розводовському Григорію Кузьмичу. 

134.1. Передати у власність гр. Розводовському Григорію Кузьмичу земельні ділянки 

загальною площею 1,0242 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122489600:01:003:0197 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

кадастровий номер 6122489600:04:001:0230, площею 0,3258 га. кадастровий номер 

6122489600:04:001:0232 по вул. Миру із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

135. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

136. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            

ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 



 

 

 

 


