
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

Д Е С Я ТА   С Е С І Я  

                                                          

  РІШЕННЯ 

 
№ VIІI/10/44                                                                                 від 31 серпня 2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Вітик С.В. (вх.№3661 від 22.07.2021 р.),  гр. Боднар Г.Т. (вх.№4021 від 

10.08.2021р.), гр. Боднар М.В. (вх.№4022 від 10.08.2021р.), гр. Чечоти Г.Р. (вх.№3807 від 

29.07.2021р.), гр. Ломніцкого В.С. (вх.№3993 від 10.08.2021р.), гр. Недзельської Ю.В. (вх. 

№3913 від 04.08.2021р.), гр. Шевели Ю.М. (вх.№3899 від 04.08.2021р.), гр. Кушнір Л. Б., яка 

уповноважена діяти від імені гр. Кушнір В. Д. (довіреність №НОР 673040 від 27.08.2021р.), гр. 

Мокрицького М. Б. (вх.№2535 від 19.05.2021р.), гр. Мокрицької Г.В.(вх.№2536 від 19.05.2021р.), 

гр. Гупало Г.В. (вх.№3596 від 16.07.2021р.), гр.Берчук Н.С. (вх.№3581 від 15.07.2021р.), гр. 

Мариновської О.Д. (вх.№3806 від 29.07.2021р.),гр. Дідух П.М. (вх.№3768 від 28.07.2021р.), гр. 

Калитюк Н.М. (вх.№3710 від 26.07.2021р.), гр. Хованець В.С. (вх.№3861 від 03.08.2021р.), гр. 

Суходольської Л.Г. (вх.№3837 від 30.07.2021р.),гр. Зайцева Р.М. (вх.№4098 від 13.08.2021р.), гр. 

Смолинець В.А.(вх.№4100 від 13.08.2021р.), гр. Василькевича А.І. (вх.№4019 від 10.08.2021р.), 

гр. Смолинець О.Р. (вх.№4099 від 13.08.2021р.), гр. Строєвус О.Б. (вх.№3749 від 27.07.2021р.), 

гр.Самбір О.М. (вх.№4097 від 13.08.2021 р.), гр. Баранов С.М. (вх.№4028 від 10.08.2021 р.),  гр. 

Розмайран Т. В. (вх. № 952 від 02.03.2021р.), гр. Бойко Н. В. (вх. №3872 від 03.08.2021р.), гр. 

Кость А. М. (вх. № 3970 від 06.08.2021р.), гр. Сенчишина М. Я. (вх. №3902 від 04.08.2021р.), 

гр. Кучерука В. С. (вх. № 3634 від 25.07.2021р.), гр. Кузьми А. М. (вх. № 3655 від 21.07.2021р.), 

гр. Токара М. Р. (вх. № 3656 від 21.07.2021р.), гр. Могитича М. М. (вх. № 3658 від 22.07.2021р.), 

гр. Іриця Т. В. (вх. № 3657 від 22.07.2021р.), гр. Ларіна І. В. (вх. № 3659 від 22.07.2021р.), гр. 

Назарчука В. А. (вх. №3697 від 23.07.2021р.), гр. Назар О. З. (вх. № 3688 від 23.07.2021р.), гр. 

Стахів О. П. (вх. 3721 від 26.07.2021р.), гр. Олійник О. С. (вх. № 3689 від 23.07.2021р.), гр. 

Рогівського Ю. М. (вх. № 3578 від 15.07.2021р.), гр. Ковальської С. А. (вх. № 3687 від 

23.07.2021р.), гр. Дробоцького С. Я. (вх. № 3753 від 27.07.2021р.), гр. Юркевича О. С. (вх. № 

4108 від 13.08.2021р.), гр. Куницького С. В. (вх. № 4109 від 13.08.2021р.), гр. Цвяха В. А. (вх. № 

4138 від 16.08.2021р.), гр. Гевко Б. О. (вх. № 1883 від 12.04.2021р.), гр. Ленько Р. О. (вх. № 3752 

від 27.07.2021р.), гр. Балдюк О. П. (вх. № 4148 від 16.08.2021р.), гр. Краснопери І. Є. (вх. № 

3828 від 30.07.2021р.), гр. Демків В. М. (вх. № 3835 від 30.07.2021р.), гр. Паньківської О. О. (вх. 

№ 4076 від 12.08.2021р.), гр. Смакули Р. А. (вх. № 3598 від 16.07.2021р.), гр. Кравців Н. В. (вх. 

№ 3174 від 17.06.2021р.), гр. Смолій М. З. (вх. № 4023 від 10.08.2021 р.), гр. Телев’як Н. Я. (вх. 

№ 3654 від 21.07.2021р.), гр. Двораківської О. Т. (вх. № 4219 від 18.08.2021р.), гр. Нечмілов Т. 

О. (вх. № Н-1200/2.7 від 29.07.2021р.), гр. Олексюка М. М. (вх. № 3832 від 30.07.2021р.), гр. 

Гончарука О. І. (вх. № 4299 від 25.08.2021р.), гр. Бойко В. А. (вх. № 3857 від 03.08.2021р.), гр. 

Шпунар Я. М. (вх. № 4157 від 17.08.2021р.), гр. Флекей І. В. (вх. № 3668 від 22.07.2021р.), гр. 

Лях О. А. (вх. № 3040 від 14.06.2021р.), гр. Гв’язди Н. Р. (вх. № 4290 від 23.08.2021р.), гр. 



Дмитришина П. К. (вх. № Д-1249/2.7 від 12.08.2021р.), гр. Бринюка В.С. (вх.Б-1179/2.7 від 

23.07.2021р.) про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок,  пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №17 від 

14.07.2021р., №18 від 27.08.2021р.), керуючись ст. 19, 50 Закону України  “Про землеустрій”,  

ст. 12, 116, 120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України  „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сесія міської ради 

 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Дати дозвіл гр. Вітик Сергію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,9758 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                с. 

Гніздичне. 

2. Дати дозвіл гр. Боднар Ганні Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5615 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

3. Дати дозвіл гр. Боднар Мар’яні Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3383 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

4. Дати дозвіл гр. Чечоті Ганні Романівні на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9864 га.  в т. ч. 

площею 0,5000 га., площею 0,1200 га., площею 0,1940 га., площею  0,1724 га. для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

5. Дати дозвіл гр. Ломніцкому Віталію Сергійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4100 

га.  в т. ч. площею 0,2300 га., площею 0,1800 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кретівці. 
6. Дати дозвіл гр. Недзельській Юлії Вікторівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5296 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

7. Дати дозвіл гр. Шевелі Юлії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

8. Дати дозвіл гр. Кушнір Любомирі Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1659 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                     с. 

Чернихівці. 

9. Дати дозвіл гр. Мокрицькому Михайлу Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,5000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                     с. 

Зарубинці. 



10. Дати дозвіл гр. Мокрицькій Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,5000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                          с. 

Зарубинці. 

11. Дати дозвіл гр. Гупало Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1097 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

12. Дати дозвіл гр. Берчук Наталії Сергіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2020 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

13. Дати дозвіл гр. Мариновській Ользі Дмитрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3800 

га. в т.ч. площею 0,0800 га., площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Стриївка. 

14. Дати дозвіл гр. Дідух Петру Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2134 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

15. Дати дозвіл гр. Калитюк Ніні Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2015 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

16. Дати дозвіл гр. Хованець Володимиру Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1000 

га. в т. ч. площею 0,3500 га., площею 0,7500 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Мала Березовиця. 

17. Дати дозвіл гр. Суходольській Лесі Григорівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

18. Дати дозвіл гр. Зайцеву Роману Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                с. 

Киданці. 

19. Дати дозвіл гр. Смолинець Володимиру Андрійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1984 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                           с. 

Травневе. 

20. Дати дозвіл гр. Василькевичу Андрію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                с. 

Киданці. 

21. Дати дозвіл гр. Смолинець Оксані Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

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



ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                          с. 

Травневе. 

22. Дати дозвіл гр. Строєвус Олександрі Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6900 

га. в т.ч. площею 0,0800 га., площею 0,1400 га., площею 0,1000 га., площею 0,2500 га., площею 

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

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту     с. Киданці. 

23. Дати дозвіл гр. Самбір Оксані Миронівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,7632 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

24. Дати дозвіл гр. Баранову Степану Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2256 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

25. Дати дозвіл гр. Розмайран Тетяні Вікторівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5777 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                           с. 

Мусорівці. 

26. Дати дозвіл гр. Бойко Надії Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,5093 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                           с. 

Шимківці. 

27. Дати дозвіл гр. Кость Андрію Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

28. Дати дозвіл гр. Сенчишину Миколі Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4106 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

29. Дати дозвіл гр. Кучеруку Володимиру Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                           с. 

Добромірка. 

30. Дати дозвіл гр. Кузьмі Андрію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                           с. 

Добромірка. 

31. Дати дозвіл гр. Токару Михайлу Романовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                    с. 

Новики. 

32. Дати дозвіл гр. Могитичу Михайлу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

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



ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту                            с. 

Добромірка. 

33. Дати дозвіл гр. Іриця Тетяні Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

34. Дати дозвіл гр. Ларін Ігорю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                          

с. Добромірка. 

35. Дати дозвіл гр. Назарчуку Віталію Антоновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1600 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                      с. 

Базаринці. 

36. Дати дозвіл гр. Назар Оксані Зіновіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1800 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

37. Дати дозвіл гр. Стахів Олегу Петровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

38. Дати дозвіл гр. Олійник Ользі Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0360 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                     с. 

Базаринці. 

39. Дати дозвіл гр. Рогівському Юрію Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                      с. 

Новики. 

40. Дати дозвіл гр. Ковальській Степанії Антонівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3600 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Опрілівці. 

41. Дати дозвіл гр. Дробоцькому Степану Яковичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 
ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського 
призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

42. Дати дозвіл гр. Юркевичу Олександру Сергійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 
ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського 
призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

43. Дати дозвіл гр. Куницькому Сергію Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 
ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського 
призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 



44. Дати дозвіл гр. Цвяху Василю Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 
ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського 
призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

46. Дати дозвіл гр. Ленько Роману Орестовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Збараж. 

47. Дати дозвіл гр. Балдюк Ориславі Петрівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

1,0278 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 

48. Дати дозвіл гр. Краснопері Ігорю Євгеновичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  для передачі у власність 

орієнтовною загальною площею 0,5417 га. для ведення особистого селянського 

господарства  в т. ч. площею 0,1879 га., яка знаходяться в межах населеного пункту 

с. Максимівка та площею 0,3538 га. із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту               с. Гори-Стрийовецькі. 

49. Дати дозвіл гр. Демків Володимиру Михайловичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для передачі у власність 

орієнтовною загальною площею 0,3484 га.  в т. ч. площею 0,2500 га., площею 

0,0984 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Стриївка. 

50. Дати дозвіл гр. Паньківській Оксані Орестівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1000 га. для ведення індивідуального садівництва із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

51. Дати дозвіл гр. Смакулі Роману Андрійовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1000 га. для ведення індивідуального садівництва із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

52. Дати дозвіл гр. Кравців Надії Володимирівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,0763 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

53. Дати дозвіл гр. Смолій Миколі Зіновійовичу на складання проекту 



землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для передачі в оренду терміном 

на 7 років орієнтовною площею 0,4008 га. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, обслуговування власної будівлі по вул. Б. 

Хмельницького, 93 із земель сільськогосподарського призначення (землі запасу - під 

господарськими будівлями і дворами), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Новий Роговець. 

54. Дати дозвіл гр. Телев’як Наталії Ярославівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для передачі в оренду терміном 

на 10 років орієнтовною площею 0,0433 га. та площею 0,0076 га. для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування власних 

будівель) із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення по вул. О. Тихого, 1 “Є” м. Збараж (території   Базаринецької 

сільської ради). 

55. Дати дозвіл гр. Двораківській Оксані Тарасівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту                      с. Новики. 

56. Дати дозвіл гр. Нечмілов Тарасу Олеговичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,1000 га. для ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

57. Дати дозвіл гр. Олексюку Максиму Миколайовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту                      с. Базаринці. 

58. Дати дозвіл гр. Гончаруку Олександру Івановичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,5447 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

59. Дати дозвіл гр. Бойко Василю Андрійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,0880 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту                            с. Базаринці. 

60. Дати дозвіл гр. Шпунар Ярославі Миколаївні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту                      с. Чернихівці. 

61. Дати дозвіл гр. Флекей Івану Володимировичу на складання проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Решнівка. 

62. Дати дозвіл гр. Лях Ользі Андріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

1,0469 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

63. Дати дозвіл гр. Гв’язді Наталії Романівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,4450 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

64. Дати дозвіл гр. Дмитришину Петру Кириловичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,0762 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту                      с. Стриївка. 

65. Дати дозвіл гр. Бринюку Володимиру Степановичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду терміном 

10 років орієнтовною площею 0,1240 га. по вул. Широкій, 1 (обслуговування 

власної будівлі) для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 
66. Громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

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

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

затвердження. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 
 

 

  Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 


