
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
№ VIII/10/32                                                                                              від 31 серпня 2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у влас-

ність громадянам 

 

Розглянувши заяви гр. Кравчука А. Г. (вх. № 3919 від 05.08.2021р.), гр. Федак О. М. (вх. №3933 

від 05.08.2021р.), гр. Мозиль А. Н. (вх. № 3892 від 04.08.2021р.), гр. Мойсеєва                                                                                                                                                                                                                            

Є. О. (вх. № 3716 від 26.07.2021р.), гр. Гусаковської І. Д. (вх. №3719 від 26.07.2021р.), гр. Гор-

боніс В. Ю. (вх. № 3711 від 26.07.2021р.), гр. Михальської Г. Г. (вх. № 3698 від 23.07.2021р.), 

гр. Кибалюк О. М. (вх. № 3600 від 16.07.2021р.), гр. Косанюка С. С. (вх. 3590 від 16.07.2021р.), 

гр. Герасимюка Д. О. (вх. № 3771 від 28.07.2021р.), гр. Познанського М. О. (вх. №3775 від 

28.07.2021р.), гр. Герасимюк С. О. (вх. № 3800 від 29.07.2021р.), гр. Карабін І. А. (вх. № 3808 

від 29.07.2021р.), гр. Садовської Н. І. (вх. №3839 від 02.08.2021р.), гр. Германської О. В. (вх. 

3842 від 02.08.2021р.), гр. Косінської Г. Р. (вх. №3850 від 02.08.2021р.), гр. Гінка Т. П. (вх. № 

3981 від 09.08.2021р.), гр. Гінка Н. П. (вх. № 3980 від 09.08.2021р.), гр. Токар М. С. (вх. № 3983 

від 09.08.2021р.), гр. Гевко П. Б. (вх. № 4031 від 10.08.2021р.), гр. Ткача С. В. (вх. № 4032 від 

11.08.2021р.), гр. Коника Б. Б. (вх. № 4034 від 11.08.2021р.), гр. Демчука М. В. (вх. № 4044 від 

11.08.2021р.), гр. Івачевського А. Я. (вх. № 4048 від 11.08.2021р.), гр. Тиньо Т. Р. (вх. № 4047 

від 11.08.2021р.), гр. Десятника Д. Ю. (вх. № 4112 від 13.08.2021р.), гр. Тененьського Д. Я. (вх. 

№ 4155 від 17.08.2021 р.), гр. Мандзій Н. Г. (вх. № 4151 від 16.08.2021р.), гр. Серкіз С. Р. (вх. 

№ 4111 від 13.08.2021р.), гр. Макух. К. В. (вх. № 4158 від 17.08.2021р. ), гр. Бутрин І. І. (вх. № 

4168 від 17.08.2021р.), гр. Ліпніцького М. Т. (вх. № 4231 від 19.08.2021р.), гр. Мейник Л. Н. 

(вх. 4235 від 19.08.2021р.), гр. Горбоніс Р. В. (вх. № 4176 від 17.08.2021р.), гр. Зарічного А. С. 

(вх. № 4203 від 18.08.2021р.), гр. Лахити О. В. (вх. 4227 від 19.08.2021р.), гр. Бородін В. В. (вх. 

№ 4255 від 20.08.2021р.), гр. Гончарук С. І. (вх. № 4291 від 23.08.2021р.), гр. Тьора-Кавалок К. 

О. (вх. № 4293 від 23.08.2021р.), гр. Присяжнюка А. В. (вх. № 4342 від 26.08.221р.), гр. Крук І. 

В. (вх. № 4364 від 26.08.2021р.), гр. Кобзара С. Г. (вх. № 26.08.2021р.), гр. Басенко Т. Р. (вх. № 

4369 від 26.08.2021р.), гр. Ратушняка М. Г. (вх. № 4365 від 26.08.2021р.), гр. Ковальчика М. М. 

(вх. № 4355 від 26.08.2021р.), гр. Свідерської І. П. (вх. № 4239 від 19.08.2021р.), гр. Яремко Л. 

М. (вх. № 4238 від 19.08.2021р.) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність, витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані 

земельно-облікових документів та кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатсь-

кої 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 ре-

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

 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2183 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці  гр. Кравчуку Анатолію Григоровичу. 

1.1. Передати у власність гр. Кравчуку Анатолію Григоровичу земельну ділянку  площею 

0,2183 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0371 для ведення особистого селянського го-

сподарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної вла-

сності, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пу-

нкту с. Киданці та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (від-

новлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для ведення осо-

бистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці гр. Федак Оксані Миколаївні. 

2.1. Передати у власність гр. Федак Оксані Миколаївні земельні ділянки для ведення особис-

того селянського господарства загальною площею 0,7500 га. в т. ч. площею 0,5000 га. кадаст-

ровий номер 6122484200:01:001:0697 із земель запасу комунальної власності, сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці та 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0666 із земель сільськогосподар-

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

3.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0504 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту                     

с. Базаринці  гр. Мозиль Андрію Несторовичу. 

3.1. Передати у власність гр. Мозиль Андрію Несторовичу земельну ділянку  площею 0,0504 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1511 для ведення особистого селянського господар-

ства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Колодне  гр. Мойсеєву Євгену Олександровичу. 

4.1. Передати у власність гр. Мойсеєву Євгену Олександровичу земельну ділянку  площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122484800:01:002:0386 для ведення особистого селянського го-

сподарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 

5.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Мусорівці  гр. Гусаковській Ірині Дмитрівні. 

5.1. Передати у власність гр. Гусаковській Ірині Дмитрівні земельну ділянку  площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0293 для ведення особистого селянського господар-

ства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Мусорівці. 

6.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,6678 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Колодне  гр. Горбоніс Вікторії Юріївні. 

6.1. Передати у власність гр. Горбоніс Вікторії Юріївні земельну ділянку  площею 1,6678 га. 



кадастровий номер 6122484800:02:002:0748 для ведення особистого селянського господарства,  

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Колодне. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1692 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

заринці  гр. Михальській Галині Григорівні. 

7.1. Передати у власність гр. Михальській Галині Григорівні земельну ділянку  площею 0,1692 

га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0384 для ведення особистого селянського господар-

ства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Базаринці. 

8.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0800 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної вла-

сності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пун-

кту с. Старий Збараж гр. Кибалюк Ользі Михайлівні. 

8.1. Передати у власність гр. Кибалюк Ользі Михайлівні земельну ділянку  площею 0,0800 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0025 для ведення особистого селянського господарства,  

із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка зна-

ходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7321 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці  гр. 

Косанюку Степану Степановичу. 

9.1. Передати у власність гр. Косанюку Степану Степановичу земельну ділянку  площею 

0,7321 га. кадастровий номер 6122483300:02:004:0001 для ведення особистого селянського го-

сподарства,  із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Олишківці. 

10.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогоспо-

дарського призначення (пасовища), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка  

гр. Герасимюк Дмитру Олеговичу. 

10.1. Передати у власність гр.  Герасимюк Дмитру Олеговичу земельну ділянку  площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0466 для ведення особистого селянського господар-

ства,  із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться в ме-

жах населеного пункту с. Решнівка. 

11.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,6551 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної вла-

сності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Гніздичне  гр. Познанському Миколі Олександровичу. 

11.1. Передати у власність гр. Познанському Миколі Олександровичу земельну ділянку пло-

щею 1,6551 га. кадастровий номер 6122481800:01:002:0638 для ведення особистого селянсь-

кого господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призна-

чення (пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Гніздичне. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогоспо-

дарського призначення (пасовища), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка  

гр. Герасимюк Сергію Олеговичу. 

12.1. Передати у власність гр.  Герасимюк Сергію Олеговичу земельну ділянку  площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0465 для ведення особистого селянського господар-

ства,  із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться в ме-

жах населеного пункту с. Решнівка. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,6978 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці  гр. 

Карабін Ігорю Андрійовичу. 

13.1. Передати у власність гр. Карабін Ігорю Андрійовичу земельну ділянку  площею 0,6978 

га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0552 для ведення особистого селянського господар-

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

населеного пункту с. Красносільці. 

14.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1214 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо-

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

Верняки  гр. Садовській Ніні Іванівні. 

14.1. Передати у власність гр. Садовській Ніні Іванівні земельну ділянку площею 0,1214 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0111 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Зарічна Нова, 25 із земель житлової і громадсь-

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

15.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3400 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шили  гр. Гер-

манській Ользі Володимирівні. 

15.1. Передати у власність гр. Германській Ользі Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,3400 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0278 для ведення особистого селянського го-

сподарства,  із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Шили. 

16.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1119 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики  гр. Ко-

сінській Галині Романівні. 

16.1. Передати у власність гр. Косінській Галині Романівні земельну ділянку  площею 0,1119 

га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0421 для ведення особистого селянського господар-

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

населеного пункту с. Новики. 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду кому-

нальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами на-

селеного пункту с. Стриївка  гр. Гінка Тарасу Петровичу. 

17.1. Передати у власність гр. Гінка Тарасу Петровичу земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0493 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду кому-

нальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами на-

селеного пункту с. Стриївка  гр. Гінка Назарію Петровичу. 

18.1. Передати у власність гр. Гінка Назарію Петровичу земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0492 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6538 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Нижчі Луб’янки гр. Токар Марії Степанівні. 

19.1. Передати у власність гр. Токар Марії Степанівні земельну ділянку  площею 0,6538 га. 



кадастровий номер 6122486700:02:002:0595 для ведення особистого селянського господарства,  

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо-

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

Грицівці гр. Гевко Павлу Богдановичу. 

20.1. Передати у власність гр. Гевко Павлу Богдановичу земельну ділянку  площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0049 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби, із земель земель житлової та громад-

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

21.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, із земель резервного фонду комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населе-

ного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Ткачу Сергію Володимировичу. 

21.1. Передати у власність гр. Ткачу Сергію Володимировичу земельну ділянку  площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0637 для ведення  індивідуального садівниц-

тва, із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,9893 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населеного пун-

кту с. Доброводи гр. Конику Богдану Богдановичу. 

22.1. Передати у власність гр. Конику Богдану Богдановичу земельну ділянку  площею 0,9893 

га. кадастровий номер 6122482400:01:001:0585 для ведення особистого селянського господар-

ства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Доброводи. 

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу комунальної вла-

сності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Синягівка гр. Демчуку Миколі Васильовичу. 

23.1. Передати безоплатно у приватну власність гр. Демчуку Миколі Васильовичу земельну 

ділянку  площею 1,0000 га. кадастровий номер 6122487800:01:002:0251 для ведення особис-

того селянського господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синягівка. 
24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, із земель резервного фонду комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населе-

ного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Івачевському Андрію Ярославовичу. 

24.1. Передати у власність гр. Івачевському Андрію Ярославовичу земельну ділянку  площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0638 для ведення індивідуального садівниц-

тва, із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

25.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель резервного фонду кому-

нальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами на-

селеного пункту с. Стриївка гр. Тиньо Тарасу Романовичу. 

25.1. Передати у власність гр. Тиньо Тарасу Романовичу земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0491 для ведення особистого селянського господарства,  

із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

26.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, із земель резервного фонду комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами населе-

ного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Десятнику Дмитру Юрійовичу. 

26.1. Передати у власність гр. Десятнику Дмитру Юрійовичу земельну ділянку  площею 0,1200 

га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0639 для ведення  індивідуального садівництва, із 

земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасо-

вища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4933 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту                     

с. Чернихівці  гр. Тененьському Дмитру Ярославовичу. 

27.1. Передати у власність гр. Тененьському Дмитру Ярославовичу земельну ділянку площею 

0,4933 га. кадастровий номер 6122488800:01:002:0157 для ведення особистого селянського го-

сподарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Чернихівці. 

28.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2600 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці  гр. Мандзій Наталії Григорівні. 

28.1. Передати у власність гр. Мандзій Наталії Григорівні земельну ділянку площею              

0,2600 га. кадастровий номер 6122480400:05:002:0294 для ведення особистого селянського го-

сподарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці. 

29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Мала Березовиця гр. Серкіз Сергію Романовичу. 

29.1. Передати у власність гр. Серкіз Сергію Романовичу земельну ділянку площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122483600:01:002:0031 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

30.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, із земель комунальної власності сільсько-

господарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Чернихівці гр. 

Макух Катерині Василівні. 

30.1. Передати у власність гр. Макух Катерині Василівні земельну ділянку площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122488800:01:002:0542 для ведення індивідуального садівництва, із зе-

мель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 

31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту                     

с. Базаринці  гр. Бутрин Ірині Ігорівні. 

31.1. Передати у власність гр. Бутрин Ірині Ігорівні земельну ділянку площею 0,1200 га. када-

стровий номер 6122480400:01:001:0354 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Базаринці. 

32.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Вищі Луб’янки  гр. Ліпніцькому Михайлу Теодоровичу. 

32.1. Передати у власність гр. Ліпніцькому Михайлу Теодоровичу земельну ділянку площею 



1,0000 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0093 для ведення особистого селянського го-

сподарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1852 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Синява гр. Мейник Любов Несторівні. 

33.1. Передати у власність гр. Мейник Любов Несторівні земельну ділянку площею 0,1852 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:005:0003 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Синява. 

34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3403 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Івашківці  гр. Горбоніс Руслану Васильовичу. 

34.1. Передати у власність гр. Горбоніс Руслану Васильовичу земельну ділянку  площею 0,3403 

га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0311 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Івашківці. 

35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Добромірка  гр. Зарічному Андрію Станіславовичу. 

35.1. Передати у власність гр. Зарічному Андрію Станіславовичу земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0365 для ведення особистого селянського го-

сподарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

36.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4470 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

лужжя  гр. Лахиті Олегу Володимировичу. 

36.1. Передати у власність гр. Лахиті Олегу Володимировичу земельну ділянку  площею 0,4470 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0631 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Залужжя. 

37.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7052 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Колодне   гр. Бородін Василю Васильовичу. 

37.1. Передати у власність гр. Бородін Василю Васильовичу земельну ділянку  площею 0,7052 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0769 для ведення особистого селянського господар-

ства по вул. Морозенка із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3792 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Гніздичне  гр. Гончарук Світлані Іванівні. 

38.1. Передати у власність гр. Гончарук Світлані Іванівні земельну ділянку  площею 0,3792 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:003:0447 для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

39.   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



0,0100 га. для будівництва індивідуального гаража із земель комунальної власності, яка знахо-

диться в межах населеного пункту м. Збараж  гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні. 

39.1. Передати у власність гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні земельну ділянку пло-

щею 0,0100 га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0831 для будівництва індивідуального 

гаража по вул. Івасюка із земель комунальної власності, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж. 

40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту м. 

Збараж гр. Присяжнюку Андрію Володимировичу. 

40.1. Передати у власність гр. Присяжнюку Андрію Володимировичу земельну ділянку пло-

щею 2,0000 га. кадастровий номер 6122410100:01:001:0282 для ведення особистого селянсь-

кого господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту м. Збараж. 

41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2192 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Гори- Стрийовецькі гр. Крук Івану Володимировичу. 

41.1. Передати у власність гр.  Крук Івану Володимировичу земельну ділянку площею 0,2192 

га. кадастровий номер 6122486400:03:001:0163 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі. 

42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,9138 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

тківці гр. Кобзару Степану Григоровичу. 

42.1. Передати у власність гр. Кобзару Степану Григоровичу земельну ділянку площею 0,9138 

га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0201 для ведення особистого селянського господар-

ства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знахо-

диться в межах населеного пункту с. Витківці. 

43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

вики гр. Басенко Тетяні Романівні. 

43.1. Передати у власність гр. Басенко Тетяні Романівні земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0426 для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Новики. 

44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5294 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Шимківці гр. Ратушняку Миколі Георгійовичу. 

44.1. Передати у власність гр. Ратушняку Миколі Георгійовичу земельну ділянку площею 

0,5294 га. кадастровий номер 6122489600:01:003:0521 для ведення особистого селянського го-

сподарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Шимківці. 

45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Залужжя гр. Ковальчику Михайлу Миколайовичу. 

45.1. Передати у власність гр. Ковальчику Михайлу Миколайовичу земельну ділянку площею 



2,0000 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0047 для ведення особистого селянського го-

сподарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Залужжя. 

46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7656 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Решнівка  гр. Свідерській Інні Петрівні. 

46.1. Передати у власність гр. Свідерській Інні Петрівні земельну ділянку площею 0,7656 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0467 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Решнівка. 

47.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,3119 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Решнівка  гр. Яремко Людмилі Миколаївні. 

47.1. Передати у власність гр. Яремко Людмилі Миколаївні земельну ділянку площею 1,3119 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0468 для ведення особистого селянського господар-

ства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

48. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
49. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 
50. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 
51. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


