
 

     
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 
 

проект РІШЕННЯ 
 

№ VIII/11/                                                                                                      від           2021 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу їх у власність   
 

    Розглянувши заяви гр. Шпунар Я. М.(вх. № 5788 від 20.10.2021р.), гр. Добровольської Д.Р. 

(вх.№5789 від 20.10.2021р.), гр. Дядишин Л.В. (вх.№5797 від 21.10.2021р.), гр.Коцюба 

М.І.(вх.№5832 від 21.10.2021р.), гр. Ковальчук С.В.(вх.№5850 від 21.10.2021р.), гр. Ковальчук 

О.В. (вх.№5849 від 21.10.2021р.), гр. Будник О.В. (вх №5848 від 21.10.2021р.), гр. Попович 

С.П.(вх.№5846 від 21.10.2021р.), гр. Буднік Н.П. (вх.№5847 від 21.10.2021р.), гр. Дзюла Я. Я. 

(вх.№5858 від 21.10.2021р.), гр. Резнік А.Г. (вх.№5885 від 21.10.2021р.), гр. Вітчимишин М.П. 

(вх.№5885 від 23.10.2021р.), гр. Макаль В.І. (вх №5890 від 25.10.2021р.), гр. Дячук О.Я. 

(вх.№5910 від 25.10.2021р.), гр. Сенчишин Г.В. (вх.№5911 від 25.10.2021р.), гр. Малоїд М.В. 

(вх.№5646 від 12.10.2021р.), гр. Вербіцької О.Б. (вх.№5683, 5684 від 13.10.2021р.), гр. Заєць В. 

І. (вх. №5638  від 12.10.2021р.), гр. Вербіцького Б. З. (вх. № 5685 від 13.10.2021р.), гр. 

Пюрковської О. А. (вх. № 5682 від 13.10.2021р.), гр. Балдюк О. П. (вх. № 5712 від 18.10.2021р.), 

гр. Фещук С. М. (вх. № 5719 від 19.10.2021р.), гр. Кобзар Т. П. (вх. № 5726 від 19.10.2021р.), 

гр. Козій О. С. (вх. № 5754 від 20.10.2021р.), гр. Парій І. С. (вх. № 5762 від 20.10.2021р.), гр. 

Бенько Я. Т. (вх. № 5767 від 20.10.2021р.), гр. Щербан Г. З. (вх. № 5768 від 20.10.2021р.), гр. 

Приступи А. В. (вх. № 5769 від 20.10.2021р.), гр. Бетлей Р. І. (вх. № 5771 від 20.10.2021р.), гр. 

Балдюк С. М. (вх. № 5956 від 26.10.2021р.), гр. Славути Б. Б. (вх. № 5953 від 26.10.2021р.), гр. 

Телев’як М. П. (вх. № 5961 від 26.10.2021р.), гр. Макух Г. Я. (вх. № 5945 від 26.10.2021р.), гр. 

Різничок Г. І. (вх. №  від 26.10.2021р.), гр. Король А. О. (вх. № 5974 від 27.10.2021р.), гр. 

Дзюбик Л. П. (вх. № 5991 від 28.10.2021р.), гр. Ходзінського І. М. (вх. № 5992 від 28.10.2021р.), 

гр. Чорняк В. П. (вх. № 6011 від 28.10.2021р.), гр. Максимів М. П. (вх. № 6008 від 28.10.2021р.), 

гр. Смолій Д. Г. (вх. № 6041 від 29.10.2021р.), гр. Венгриновича В. В. (вх. № 6046 від 

29.10.2021р.), гр. Демчука І. М. (вх. № 6047 від 29.10.2021р.), гр. Поврознік М. М. (вх. № 6048 

від 29.10.2021р.), гр. Миронець А. І. (вх. № 6080 від 01.11.2021р.), гр. Воркун О. Я. (вх. № 6064, 

6065 від 01.11.2021р.), гр. Яремкевича Б. В. (вх. № 5917 від 25.10.2021р.), гр. Білоус Д. Л. (вх. 

№ 6088 від 02.11.2021р.), гр. Щербан І. М. (вх. № 6100 від 02.11.2021р.), гр. Михайлів П. Я. 

(вх. № 6115 від 03.11.2021р.), гр. Каплун М. Д. (вх. № 6128 від 03.11.2021р.), гр. Мізюк О. А. 

(вх. № 6129 від 03.11.2021р.), Івоса Л. І. (вх. № 6113 від 03.11.2021р.), гр. Нечай С. І. (вх. № 

6124 від 03.11.2021р.), гр. Брегін М. М. (вх. № 6127 від 03.11.2021р.), гр. Гаранжук М. Я. (вх. 

6139 від 04.11.2021р.), гр. Сапун З. А. (вх. № 6144 від 04.11.2021р.), гр. Афанасієв Г. О. (вх. № 

6175 від 04.11.2021р.), гр. Наконечного В. І. (вх. № 6135 від 04.11.2021р.), гр. Микитюк І. О. 

(вх. № 6169 від 04.11.2021р.), гр. Попович М. Й. (вх. № 6170 від 04.11.2021р. ), гр. Матвіїшин 

Л. О. (вх. № 6172 від 04.11.2021р.), гр. Санницького М. М. (вх. № 6180 від 05.11.2021р.), гр. 

Лень Г. А. (вх. № 6186 від 05.11.2021 р.), гр. Клебан Р. М. (вх. № 6210 від 08.11.2021р.), гр. 



Крись В. В. (вх. № 6209 від 08.11.2021р.), гр. Маглатюк М. М. (вх. № 6196 від 05.11.2021р.), 

гр. Карабіна Л. П. (вх. № 6199 від 08.11.2021р.), гр. Колодій Д. Є. (вх. № 6270 від 09.11.2021р.), 

гр. Киричок М. К. (вх. № 6269 від 09.11.2021р.), гр. Устиченко О. Д. (вх. № 6247 від 

09.11.2021р.), гр. Ткач Н. Є. (вх. № 6252 від 09.11.2021р.), гр. Чикало М. В. (вх. № 6308 від 

11.11.2021р.), гр. Олещук С. Т. (вх. №6279 від 10.11.2021р.), гр. Галенди В. В. (вх. № 6291 від 

10.11.2021р.), гр. Репети М. В. (вх, № 6305 від 11.11.2021р.), гр. Лев В. Я. (вх. № 6306 від 

11.11.2021р.), гр. Гайди М. А. (вх. № 6311 від 11.11.2021 р.), гр. Степанисько Р. І. (вх. №6355 

від 11.11.2021р.), гр. Припасняк П. М. (вх. № 6313 від 11.11.2021р.), гр. Крамар Л. Б. (вх. № 

6314 від 11.11.2021 р.), гр. Заблоцької С. С. (вх. № 6384 від 12.11.2021р.), гр. Заблоцького Ю. 

В. (вх. № 6382 від 12.11.2021р.), гр. Мілян В. Є. (вх. № 6357 від 11.11.2021р.), гр. Дрозда В. І. 

(вх. № 6381 від 12.11.2021р.), гр. Бутрин В. В. (вх. № 6358 від 11.11.2021р.), гр. Дмитришина 

В. Ф. (вх. № 6413 від 15.11.2021р.), гр. Демчука Ю. І. (вх. № 6393 від 08.11.2021р.),                        

гр. Малішевського В. Є. (вх. № 6392 від 12.11.2021р.), гр. Зарицького В. М. (вх. № 6423 від 

15.11.2021р.) 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 №23 від 09.11.2021 р., протокол №24 від 15.11.2021 р., ), 

керуючись ст. 12, 19, 20, 40, 81,116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, 

ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну 

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

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Чернихівці гр. Шпунар 

Ярославі Миколаївні. 

1.1. Передати у власність гр. Шпунар Ярославі Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0516 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1316 га. для ведення особистого селянського 

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

Діані Романівні. 

2.1. Передати у власність гр. Добровольській Діані Романівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0518 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

3. 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. Дядишин Ларисі Василівні. 

3.1. Передати у  власність гр. Дядишин Ларисі Василівні земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1351 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Молодіжна,18 із земель житлової та 

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

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7177 га. для ведення особистого 

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



Коцюбі Марії Іванівні. 
4.1. Передати у власність гр. Коцюбі Марії Іванівні земельні ділянки загальною площею 0,7177 

га. в т. ч. площею 0,0743 га.  вул. Б. Хмельницького кадастровий номер 

6122484800:03:001:0646; площею 0,3820 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0645; 

площею 0,2614 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0648 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4400 га. для ведення особистого 

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

Степану Володимировичу. 
5.1. Передати у власність гр. Ковальчуку Степану Володимировичу земельні ділянки 

загальною площею 0,4400 га. в т. ч. площею 0,1000 га.  кадастровий номер 

6122487000:04:001:0255; площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0261; 

площею 0,1900 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0263 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чумалі. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2486 га. для ведення особистого 

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

Ользі Василівні. 
6.1. Передати у власність гр. Ковальчук Ользі Василівні земельні ділянки загальною площею 

0,2486 га. в т. ч. площею 0,1404 га.  кадастровий номер 6122487000:04:001:0254; площею 

0,1082 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0252; для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чумалі. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1816 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Зарубинці гр. Будник Ользі Володимирівні. 

7.1. Передати у  власність гр. Будник Ользі Володимирівні земельну ділянку площею 0,1816 

га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0449 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7660 га. для ведення особистого 

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

Степану Петровичу. 
8.1. Передати у власність гр. Попович Степану Петровичу земельні ділянки загальною площею 

0,7660 га. в т. ч. площею 0,0555 га.  по вул. Кутиші кадастровий номер 6122487000:02:001:0429; 

площею 0,4314 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0433; площею 0,2087 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0431, площею 0,0704 га кадастровий номер 

6122487000:02:001:0428 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Новики. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4956 га. для ведення особистого 

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

Будник Наталії Петрівні. 
9.1. Передати у власність гр. Будник Наталії Петрівні земельні ділянки загальною площею 

0,4956 га. в т. ч. площею 0,1700 га.   кадастровий номер 6122483100:02:001:0451; площею 

0,3256 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0450, для ведення особистого селянського 



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

населеного пункту с. Зарубинці. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2263 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Кобилля  гр. Дзюлі Ярославі Яківні. 

10.1. Передати у  власність гр. Дзюлі Ярославі Яківні земельну ділянку площею 0,2263 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0647 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 35 із земель житлової та 

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

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5027 га. для ведення особистого 

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

Резнік Андрію Григоровичу. 
11.1. Передати у власність гр. Резнік Андрію Григоровичу земельні ділянки загальною площею 

0,5027 га. в т. ч. площею 0,2500 га.   кадастровий номер 6122481500:02:001:0444; площею 

0,1027 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0430 по вул. І. Франка, площею 0,1500 га 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0434, для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Вищі Луб`янки. 

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. Діброва  гр. Вітчимишин Марії Петрівні. 

12.1. Передати у  власність гр. Вітчимишин Марії Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0187 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1200 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Максимівка  гр. Макаль Василю Івановичу. 

13.1. Передати у  власність гр. Макаль Василю Івановичу земельну ділянку площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0480 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5339 га. для ведення особистого 

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

Олександру Яковичу. 
14.1. Передати у власність гр. Дячук Олександру Яковичу земельні ділянки загальною площею 

0,5339 га. в т. ч. площею 0,2389 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0355; площею 0,2950 

га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0356, для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

15. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0626 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею 0,9115 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Колодно гр. Сенчишин Ганні Василівні. 
15.1. Передати у власність гр. Сенчишин Ганні Василівні земельні ділянки загальною площею 1,0626 га. в 

т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0773 для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна,10 із 

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею  0,8126 га. в т. ч. площею 0,2155 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0774 по вул. 

Гагаріна; площею 0,5971 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0754, із земель сільськогосподарського 

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

16. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8064 га. в т.ч. площею 0,0564 га. для 

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

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,7500 га., які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Малоїд Марії Володимирівні. 
16.1. Передати у власність гр. Малоїд Марії Володимирівні земельні ділянки загальною площею 0,8064 га. 

в т. ч. площею 0,0564 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0343 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,17 із 

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею  0,7500 га. в т. ч. площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0605; площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0545, площею 0,1725 га. 6122488400:01:002:0546, площею 

0,2775 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0617 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

17. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6442 га., які 

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

гр. Вербіцькій Олександрі Богданівні. 

17.1. Передати у  власність гр. Вербіцькій Олександрі Богданівні земельні ділянки площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0373 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зелена, 26 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6442 

га. в т. ч. площею 0,4370 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0409, площею 0,2072 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0413 по вул. Зелена із земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб`янки. 

18. 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. Чагарі-Збаразькі гр. Заяць Василю Івановичу. 

18.1. Передати у власність гр. Заяць Василю Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0311 для будівництва і обслуговування житлового 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3514 га. для ведення особистого 

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

c. Новий Роговець  гр. Вербіцькому Богдану Зіновійовичу. 

19.1. Передати у власність гр. Вербіцькому Богдану Зіновійовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,3514 га. в т. ч. площею 0,6984 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0394, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Вищі Луб’янки; площею 0,6530 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0089, із земель 

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

Новий Роговець. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1263 га. для ведення особистого селянського 

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

Ользі Андріївні. 

20.1. Передати у власність гр. Пюрковській Ользі Андріївні земельну ділянку площею 0,1263 



га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0427 для ведення особистого селянського 

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

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

21.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж гр. Балдюк Ориславі Петрівні. 

21.1. Передати у власність гр. Балдюк Ориславі Петрівні земельну ділянку площею 0,0100 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0358 для будівництва індивідуального гаража №68 по 

вул. Д. Вишнівецького із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

22.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3500 га. для ведення особистого 

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

Степанії Мар’янівні. 

22.1. Передати у власність гр. Фещук Степанії Мар’янівні земельні ділянки загальною площею 

0,3500 га. в т. ч. площею 0,1000 га.  кадастровий номер 6122487000:02:001:0435; площею 

0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0425; площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0423 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Новики. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2023 га. для ведення особистого 

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

Заруддя гр. Кобзар Тетяні Петрівні. 

23.1. Передати у власність гр. Кобзар Тетяні Петрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  загальною площею 1,2023 га. в т. ч. площею 0,2329 га.  кадастровий 

номер 6122483300:04:001:0315, площею 0,3500 га.  кадастровий номер 

6122483300:04:001:0316; площею 0,3600 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0314, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці; площею 0,2594 га. кадастровий номер 

6122483300:02:002:0108 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2307 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Чернихівці гр. Козій Оксані Степанівні. 

24.1. Передати у  власність гр. Козій Оксані Степанівні земельну ділянку площею 0,2307 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0308 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2656 га. для ведення особистого 

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

гр. Парій Івану Степановичу. 

25.1. Передати у власність гр. Парій Івану Степановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2656 га. в т. ч. площею 0,1046 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0445; площею 0,1610 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0446, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

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

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0861 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж  гр. Бенько Ярославу Теодоровичу. 



26.1. Передати у власність гр. Бенько Ярославу Теодоровичу земельну ділянку площею 0,0861 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0363 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Нестора Літописця, 15 із земель житлової та 

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

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5203 га. для ведення особистого 

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

Щербан Галині Зіновіївні. 

27.1. Передати у власність гр. Щербан Галині Зіновіївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,5203 га. в т. ч. площею 0,2315 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0346; площею 1,2888 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0374, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2295 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Синява гр. Приступі Андрію 

Васильовичу. 

28.1. Передати у власність гр. Приступі Андрію Васильович земельну ділянку площею 0,2295 

га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0782 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Синява. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1177 га. в т. ч. 0,1000 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0177 га. 

для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту 

м. Збараж  гр. Бетлей Роману Івановичу. 

29.1. Передати у власність гр. Бетлей Роману Івановичу земельні ділянки загальною площею 

0,1177 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1082 для будівництва 

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

земель житлової та громадської забудови та площею 0,0177 га. кадастровий номер 

6122488400:04:001:1023 по вул. Б. Лепкого для ведення особистого селянського господарства, 

які знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж. 

30. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1252 га. для ведення 

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

Болязуби  гр. Балдюк Степанії Михайлівні. 

30.1. Передати у власність гр. Балдюк Степанії Михайлівні земельні ділянки загальною 

площею 0,3752 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0647 для 

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

Січових Стрільців, 18 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,1252 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0640 по вул. Січових Стрільців для ведення особистого 

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

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8317 га. для ведення особистого 

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

Славуті Богдану Богдановичу. 

31.1. Передати у власність гр. Славуті Богдану Богдановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,8317 га. в т. ч. площею 0,2851 га.  кадастровий номер 6122488400:01:003:0385; 

площею 0,2502 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0297; площею 0,2013 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0345, площею 0,0951 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0303 для ведення особистого селянського господарства із земель 



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

Травневе. 

32. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,3455 га. для ведення 

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

Грицівці і с. Кретівці  гр. Телев’як Марії Петрівні. 

32.1. Передати у власність гр. Телев’як Марії Петрівні земельні ділянки загальною площею 

0,5955 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0201 для будівництва 

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

Хмельницького, 19 із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,3455 

га. для ведення особистого селянського господарства в т. ч. площею 0,1300 га.   кадастровий 

номер 6122485600:02:001:0197, яка знаходиться в межах населеного пункту              с. Кретівці 

та площею 0,2155 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0203 по вул. Б. Хмельницького, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

33.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1500 га. для ведення особистого 

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

Макух Галині Ярославівні. 

33.1. Передати у власність гр. Макух Галині Ярославівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1500 га. в т. ч. площею 0,1780 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:001:0464; площею 0,1910 га. кадастровий номер 

6122488800:02:002:0295, площею 0,1600 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0296, 

площею 0,3095 га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0511, площею 0,1082 га. кадастровий 

номер 6122488800:02:001:0465, площею 0,2033 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0311 

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

пункту с. Чернихівці. 

34.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1966 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 1,0567 га. для ведення 

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

Максимівка  гр. Різничок Галині Іванівні. 

34.1. Передати у власність гр. Різничок Галині Іванівні земельні ділянки загальною площею 

1,2533 га. в т. ч. площею 0,1966 га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0212 для будівництва 

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

Максимівка, 13 із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 1,0567 га. 

для ведення особистого селянського господарства в т. ч. площею 0,2776 га. кадастровий номер 

6122486400:02:002:0215, площею 0,3530 га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0214, 

площею 0,4261 га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0213, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Максимівка. 

35.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,4498 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка гр. Король Андрію 

Олександровичу. 

35.1. Передати у власність гр. Король Андрію Олександровичу земельну ділянку площею 

1,4498 га. кадастровий номер 6122489600:01:001:0342 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Решнівка. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,7500 га. для ведення особистого селянського 

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

Петрівні. 



36.1. Передати у власність гр. Дзюбик Людмилі Петрівні земельну ділянку площею 0,7500 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0649 для ведення особистого селянського господарства  

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту м. Збараж гр. Ходзінському Івану Михайловичу. 

37.1. Передати у  власність гр. Ходзінському Івану Михайловичу земельну ділянку площею 

0,0602 га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0979 для будівництва і обслуговування 

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

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

38.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8054 га. для ведення особистого 

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

Вірі Петрівні. 

38.1. Передати у власність гр. Чорняк Вірі Петрівні земельні ділянки загальною площею 0,8054 

га. в т. ч. площею 0,2967 га.  кадастровий номер 6122485600:02:001:0199; площею 0,1896 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0189; площею 0,3191 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0190 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Кретівці. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2363 га. для ведення особистого 

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

Максимів Михайлу Петровичу. 

39.1. Передати у власність гр. Максимів Михайлу Петровичу земельні ділянки загальною 

площею 0,2363 га. в т. ч. площею 0,1412 га.  кадастровий номер 6122488400:02:001:0620; 

площею 0,0951 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0624 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9823 га. для ведення особистого 

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

гр. Смолій Дмитру Григоровичу. 

40.1. Передати у власність гр. Смолій Дмитру Григоровичу земельні ділянки загальною 

площею 0,9853 га. в т. ч. площею 0,1501 га.  кадастровий номер 6122481500:02:002:0406; 

площею 0,1800 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0407, площею 0,2525 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0436, площею 0,3997 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0438 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Вищі Луб’янки. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4026 га. для ведення особистого 

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

Венгриновичу Василю Васильовичу. 

41.1. Передати у власність гр. Венгриновичу Василю Васильовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,4026 га. в т. ч. площею 0,0543 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0253 по вул. 

Шевченка, площею 0,1083 га.  кадастровий номер 6122487000:04:001:0259, площею 0,2400 га. 

кадастровий номер 6122487000:04:001:0257 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Чумалі. 



42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4346 га. для ведення особистого 

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

Демчуку Ігорю Мирославовичу. 

42.1. Передати у власність гр. Демчуку Ігорю Мирославовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,4346 га. в т. ч. площею 0,1031 га.  кадастровий номер 6122487800:02:001:0364; 

площею 0,0287 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0362 по вул. Лесі Українки, площею 

0,3028 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0363 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Синягівка. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2503 га. для ведення особистого 

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

гр. Поврознік Маркіяну Михайловичу. 

43.1. Передати у власність гр. Поврознік Маркіяну Михайловичу земельні ділянки загальною 

площею 1,2503  га. в т. ч. площею 0,8503 га.  кадастровий номер 6122482600:02:003:0003; 

площею 0,4000 га. кадастровий номер 6122482600:02:003:0002 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

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. Синява гр. Миронець Андрію Ігоровичу. 

44.1. Передати у  власність гр. Миронець Андрію Ігоровичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0778 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. П. Турського, 43 із земель житлової та 

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

45. 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 0,1507 га. для ведення 

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

Збараж  гр. Воркун Олександру Ярославовичу. 

45.1. Передати у власність гр. Воркун Олександру Ярославовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,2507 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0971 для 

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

Чорновола, 84 із земель житлової та громадської забудови та площею 0,1507 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:004:0976, для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Чорновола, які знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж. 

46. 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. Яремкевичу Богдану Васильовичу. 

46.1. Передати у  власність гр. Яремкевичу Богдану Васильовичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0196 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Зарічна, 9 із земель житлової та 

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

47. 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. Білоус Дарії Луківні. 

47.1. Передати у  власність гр. Білоус Дарії Луківні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0313 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Княжна, 25 із земель житлової та громадської 

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

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,2917 га. для ведення особистого 

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

с. Чагарі-Збаразькі  гр. Щербан Ірині Михайлівні. 

48.1. Передати у власність гр. Щербан Ірині Михайлівні земельні ділянки загальною площею 

0,2917 га. для ведення особистого селянського господарства в т. ч. площею 0,1870 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0478 по вул. Галана, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Максимівка та площею 0,1047 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0312, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

49. 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. Михайлів Петру Ярославовичу. 

49.1. Передати у  власність гр. Михайлів Петру Ярославовичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0166 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

50. 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. Доброводи гр. Каплун Марії Дмитрівні. 

50.1. Передати у  власність гр. Каплун Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1045 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 29 із земель житлової та 

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

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1609 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Залужжя гр. Мізюк Ользі Арсенівні. 

51.1. Передати у  власність гр. Мізюк Ользі Арсенівні земельну ділянку площею 0,1609 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:002:0150 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6088 га. для ведення особистого селянського 

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

Іванівні. 

52.1. Передати у власність гр. Івоса Лесі Іванівні земельну ділянку площею 0,6088 га. 

кадастровий номер 6122481500:01:001:0394 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Вищі Луб’янки. 

53.  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. Чагарі-Збаразькі гр. Нечай Світлані Іванівні. 

53.1. Передати у  власність гр. Нечай Світлані Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0314 для будівництва і обслуговування житлового 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

54.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1396 га. в т. ч. 0,1960 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  0,9436 га. для ведення 

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

гр. Брегін Марії Маріянівні. 

54.1. Передати у власність гр. Брегін Марії Маріянівні земельні ділянки  загальною площею 

1,1396 га. в т. ч. 0,1960 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0623 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 33 

із земель житлової і громадської забудови та  для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,9436 га. в т. ч. площею 0,2952 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0631, площею 0,1608 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0632, 

площею 0,2877 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0628, площею 0,1999 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0627 із земель сільськогосподарського призначення 

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

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5623 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява гр. Гаранжук Мар’яні 

Ярославівні. 

55.1. Передати у власність гр. Гаранжук Мар’яні Ярославівні земельну ділянку площею 0,5623 

га. кадастровий номер 6122487800:01:005:0008 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

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. Чагарі-Збаразькі гр. Сапун Зіновії Андріївні. 

56.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Сапун Зіновії Андріївні та гр. Сапун Ярославу 

Богдановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0052 

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

Галана, 2 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

57. 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. Хоми гр. Афанасієв Галині Олексіївні. 

57.1. Передати у  власність гр. Афанасієв Галині Олексіївні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122481800:03:007:0001 для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

58.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1624 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Стриївка гр. Наконечному Володимиру Івановичу. 

58.1. Передати у власність гр. Наконечному Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 

0,1624 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0348 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 45 із земель 

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

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці гр. Микитюк Ігорю 

Орестовичу. 

59.1. Передати у власність гр. Микитюк Ігорю Орестовичу земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0704 для ведення особистого селянського 



господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці. 

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Попович Марії 

Йосипівні. 

60.1. Передати у власність гр. Попович Марії Йосипівні земельну ділянку площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0549 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Стриївка. 

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. Максимівка гр. Матвіїшин Лесі Олексіївні. 

61.1. Передати у власність гр. Матвіїшин Лесі Олексіївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0482 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 16 із земель житлової та 

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

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0025 га. для будівництва індивідуального гаража, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Санницькому Михайлу 

Михайловичу. 

62.1. Передати у власність гр. Санницькому Михайлу Михайловичу земельну ділянку площею 

0,0025 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1358 для будівництва індивідуального гаража 

№25 Ж по вул. Грушевського із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1729 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці гр. Лень Ганні Антонівні. 

63.1. Передати у власність гр. Лень Ганні Антонівні земельну ділянку площею 0,1729 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:002:0469 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Киданці. 

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,2540 га. для ведення особистого 

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

Роману Миколайовичу. 

64.1. Передати у власність гр. Клебан Роману Миколайовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,2540 га. для ведення особистого селянського господарства в т. ч. площею             

0,0670 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0437 та площею 0,1870 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0438, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1895 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Базаринці гр. Крись Володимиру Васильовичу. 

65.1. Передати у  власність гр. Дядишин Ларисі Василівні земельну ділянку площею             

0,1895 га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0745 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка бічна, 24 із земель 

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

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1306 га. для будівництва і обслуговування 

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



пункту с. Стриївка гр. Маглатюк Миколі Михайловичу. 

66.1. Передати у  власність гр. Маглатюк Миколі Михайловичу земельну ділянку площею 

0,1306 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0630 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Вишнева, 8 із земель житлової та 

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

67.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 1,5841 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

1,3341 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Красносільці і с. Розношинці гр. Карабіну Любомиру Петровичу. 
67.1. Передати у власність гр. Карабіну Любомиру Петровичу земельні ділянки загальною площею 1,5841 

га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485400:03:001:0277 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 57 із 

земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею  1,3341 га. в т. ч. площею 0,0327 га. кадастровий номер 6122485400:03:001:0278 по вул. 

Стефаника, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122485400:03:001:0279, площею 0,1878 га. кадастровий 

номер 6122485400:03:001:0280 які знаходяться в межах населеного пункту с. Розношинці  та площею 0,9136 

га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0542 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту              с. Красносільці. 

68. 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. Колодій Дмитру Євстахійовичу. 

68.1. Передати у  власність гр. Колодій Дмитру Євстахійовичу земельну ділянку площею             0,2500 

га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0745 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 40 із земель житлової та громадської забудови, яка 

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

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

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

пункту с. Олишківці гр. Киричок Марії Костянтинівні. 

69.1. Передати у  власність гр. Киричок Марії Костянтинівні земельну ділянку площею             0,2500 

га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0318 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка, 54 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
70. 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. Устиченко Олександру Дмитровичу. 

70.1. Передати у  власність гр. Устиченко Олександру Дмитровичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0321 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Баландова, 18 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6800 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці                   гр. Ткач Надії Євгенівні. 
71.1. Передати у власність гр. Ткач Надії Євгенівні земельні ділянки загальною площею 0,6800 га. в т. ч. 

площею 0,1328 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0573; площею 0,2134 га. кадастровий номер 

6122485400:02:001:0566, площею 0,3338 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0568, для ведення 

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

в межах населеного пункту                 с. Красносільці. 
72. 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. Чикало Мирославі Володимирівні. 
72.1. Передати у  власність гр. Чикало Мирославі Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 



кадастровий номер 6122488200:02:002:0123 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Завальна, 61 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Верняки. 
73.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 1,4900 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та    1,2400 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Олещук Світлані Тарасівні. 
73.1. Передати у власність гр. Олещук Світлані Тарасівні земельні ділянки загальною площею 1,4900 га. в 

т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0429 для будівництва і обслуговування 

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

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,2400 га. в т. ч. площею 

0,0816 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0428 по вул. Гагаріна; площею 0,6458 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0277, площею 0,5126 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0276, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
74. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Гніздичне гр. Галенді Василю Васильовичу. 
74.1. Передати у  власність гр. Галенді Василю Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:001:0251 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Академічна, 24 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне. 
75. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,5951 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж та             с. Верняки гр. Репеті Марії Василівні. 
75.1. Передати у власність гр. Репеті Марії Василівні земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5951 га. в т. ч. площею 0,2142 га. кадастровий номер 

6122488200:02:002:0121 по вул. Завальна, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верняки; площею 

0,1784 га. кадастровий номер 6122488200:02:002:0122, площею 0,2025 га. кадастровий номер 

6122488200:02:001:0747, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Старий Збараж. 
76.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0950 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Лев Василю Ярославовичу. 
76.1. Передати у  власність гр. Лев Василю Ярославовичу земельну ділянку площею 0,0950 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:004:0982 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  по вул. Чорновола, 70 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 
77. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 1,0839 га. в т. ч. площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та    0,8339 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці гр. Гайда Марії Андріївні. 
77.1. Передати у власність гр. Гайда Марії Андріївні земельні ділянки загальною площею 1,0839 га. в т. ч. 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0563 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Голодівка, 11 із земель житлової та громадської забудови 

та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8339 га. в т. ч. площею 0,2230 га. 

кадастровий номер 6122485400:02:001:0575 по вул. Голодівка; площею 0,1499 га. кадастровий номер 

6122485400:01:002:0034, площею 0,4610 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0574, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці. 
78.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0200 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж гр. Степанисько Руслану Івановичу. 
78.1. Передати у власність гр. Степанисько Руслану Івановичу земельну ділянку площею 0,0200 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1093 для ведення особистого селянського господарства по вул. 

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

пункту м. Збараж. 
79. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Красносільці гр. Припасняк Петру Михайловичу. 



79.1. Передати у власність гр. Припасняк Петру Михайловичу земельну ділянку площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122485400:01:002:0031 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці. 
80. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6836 га. для ведення особистого 

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

гр. Крамар Людмилі Богданівні. 

80.1. Передати у власність гр. Крамар Людмилі Богданівні земельні ділянки загальною площею 0,6836 

га. в т. ч. площею 0,1922 га.  кадастровий номер 6122481500:02:002:0416; площею 0,4914 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0439 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 
81. 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. Заблоцькій Стефанії 

Стефанівні. 
81.1. Передати у  власність гр. Заблоцькій Стефанії Стефанівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0312 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Ів. Франка, 13 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 
82. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Заблоцькому Юрію 

Васильовичу. 
82.1. Передати у  власність гр. Заблоцькому Юрію Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0508 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Кривулі, 13 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 
83. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,4721 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Мілян Василю Євгеновичу. 
83.1. Передати у власність гр. Мілян Василю Євгеновичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4721 га. в т. ч. площею  0,0500 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0112, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0113, площею 0,1761 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0116, площею 0,1460 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0114 

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

Опрілівці. 
84. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6851 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Дрозда Володимиру Івановичу. 
84.1. Передати у власність гр. Дрозда Володимиру Івановичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6851 га. в т. ч. площею  0,3933 га. кадастровий номер 

6122489600:02:002:0241, площею 0,1698 га. кадастровий номер 6122489600:02:002:0244, площею 0,1220 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:003:0336, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
85.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,2496 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новики гр. Бутрину Володимиру Васильовичу. 
85.1. Передати у власність гр. Бутрину Володимиру Васильовичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,2496 га. в т. ч. площею 0,0393 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0401, площею 0,0947 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0400, площею 0,1156 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0439 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 
86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0579 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Дмитришину Володимиру 

Федоровичу . 
86.1. Передати у  власність гр. Дмитришину Володимиру Федоровичу земельну ділянку площею 0,0579 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1161 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд  по вул. Злуки, 14 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
87. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1462 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Синягівка гр. Демчуку Юрію Ігоровичу. 
87.1. Передати у власність гр. Демчуку Ігорю Ігоровичу земельну ділянку площею 0,1462 га. кадастровий 

номер 6122487800:02:001:0352 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Синягівка. 
88. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 1,0816 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Діброва гр. Малішевському Володимиру Євгеновичу. 
88.1. Передати у власність гр. Малішевському Володимиру Євгеновичу земельні ділянки загальною площею  

1,0816 га. в т. ч. площею 0,2122 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0170; площею 0,5532 га. 

кадастровий номер 6122489200:03:001:0168, площею 0,3162 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0169 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Діброва. 
89.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1694 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Діброва гр. Малішевському Володимиру 

Євгеновичу . 
89.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Малішевському Володимиру Євгеновичу  та Малішевській 

Марії Романівні земельну ділянку площею 0,1694 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0179 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Ковпака, 10 із 

земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Діброва. 
90. 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. Кретівці гр. Зарицькому Василю 

Михайловичу. 
90.1. Передати у  власність гр. Зарицькому Василю Михайловичу земельну ділянку площею 0,1898 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0203 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Дружби,59 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 
91. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

92. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            ст. 

91 Земельного кодексу України. 

93. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 

94. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 
 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Головний спеціаліст з питань 

правового забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 

Начальник  відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 


