
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 
 

проект РІШЕННЯ 

 
№ VIII/11/                                                                                              від                          2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

   Розглянувши заяви гр. Валюс В. С.( вх. № 5798 від 21.10.2021 р.), гр. Берчук Н. С. (вх. №5804 

від 21.10.2021р.), гр. Червак Д. І. (вх.№5853 від 21.10.2021р.), гр. Іриця Т. В. (вх.№5865 від 

22.10.2021р.), гр. Кубінського В. А. (вх. №5882 від 22.10.2021р.), гр. Колодчак О. О. (вх. №5884 

від 23.10.2021р.), гр. Дяков В. В. (вх.№5883 від 23.10.2021р.), гр. Тиран Т. Г. (вх. №5909 від 

25.10.2021р.), гр. Демчук І. С. (вх.№5643 від 12.10.2021р.), гр.Хруник А. Р.  (вх.№5642 від 

12.10.2021р.), гр. Івашко І. Б (вх.№5641 від 12.10.2021р.),гр. Вадяш М. І. (вх.№5645 від 

12.10.2021р.), гр. Зелінського Т. І. (вх.№5644 від 12.10.2021р.), гр. Каплун О.І. (вх.№5653 від 

12.1.2021р.), гр. Бойко В. А. (вх.№5656 від 13.10.2021р.), гр. Саньоцького Т. Ф. (вх. №5661 від 

13.10.2021р.), гр. Драган Н. І. (вх.№5663 від 13.10.2021р.), гр. Жварун М. В. (вх №5673 від 

13.10.2021р.), гр. Хамлай О. Б. (вх.№5688 від 13.10.2021р.), гр. Бондар І. В. (вх.№5691 від 

13.10.2021р.), гр. Бондар А. В. (вх.№5690 від 13.10.2021р.), гр. Голиді Н. І. (вх №5701 від 

18.10.2021р.), гр. Смолинець В. С. (вх.№5721 від 09.10.2021р.), гр. Бараннікова Р. О. (вх. №5720 

від 19.10.2021р.), гр. Двораківської О. Т. (вх. № 5914 від 25.10.2021р.), гр. Чорного В. М. (вх. № 

5965 від 26.10.2021р.), гр. Погребняк І. С. (вх. № П-1508/2.7 від 27.10.2021р.), гр. Хруняк Т. С. 

(вх. № 5973 від 27.10.2021р.), гр. Кость В. І. (вх. № 6004 від 28.10.2021р.), гр. Петрівської О. Й. 

(вх. № 6024 від 28.10.2021р.), гр. Лях О. А. (вх. № 6073 від 01.11.2021р.), гр. Дептака В. А. (вх. № 

6057 від 01.11.2021р.), гр. Мельничук Л. Я. (вх. № 6094 від 02.11.2021р.), гр. Щербан З. Л. (вх. № 

6101 від 02.11.2021р.), гр. Попівняк Р. А. (вх. № 6147 від 04.11.2021 р.), гр. Сокальського Д. Б. (вх. 

№ 6114 від 03.11.2021р.), гр. Ковальської С. А. (вх. № 6120 від 03.11.2021р.), гр. Грецкіх О. М. 

(вх. № 6146 від 04.11.2021р.), гр. Білик Г. В. (вх. № 04.11.2021р.), гр. Білик С. М. (вх. № 6168 відж 

04.11.2021 р.), гр. Кашенець І. С. (вх. № 6174 від 04.11.2021 р.), гр. Калитюк Н.  М. (вх. № 6181 

від 05.11.2021р.), гр. Романської О. Ф. (вх. № 6185 від 05.11.2021р.), гр. Кучерука В. С. (вх. № 

6194 від 05.11.2021р.), гр. Олещук О. Т. (вх. № 6226 від 08.11.2021р.), гр. Кошіль І. Г. (вх. № 6198 

від 05.11.2021р.), гр. Баранов С. М. (вх. № 6229 від 08.11.2021р.), гр. Сенчишина М. Я. (вх. №6230 

від 08.11.2021р.), гр. Заяць Л. В. (вх. № 6301 від 10.11.2021р.), гр. Демків В. І. (вх. № 6282 від 

10.11.2021р.), гр. Дмитришина П. К. (вх. № 6292 від 10.11.2021р.), гр. Мариновської О. Д. (вх. № 

6264 від 09.11.2021 р.), гр. Могитича М. М. (вх. № 6304 від 11.11.2021р.), гр. Ларіна І. В. (вх. № 

6303 від 11.11.2021р.), гр. Нижник Р. Г. (вх. № 6345 від 11.11.2021р.), гр. Коваля О. В. (вх. № 6347 

від 11.11.2021р.), гр. Дублянко Ю. І. (вх. № 6302 від 11.11.2021р.), гр. Шаповалової Н. Ю. (вх. № 

6256 від 09.11.2021р.), гр. Мокрицького М. Б. (вх. № 6246 від 09.11.2021р.), гр. Мокрицької Г. В. 

(вх. № 6245 від 09.11.2021), гр. Гойсак В. Ю. (вх. № 6376 від 12.11.2021р.), гр. Михайлишин А. В. 

(вх. № 6377 від 12.11.2021р.), гр. Качалуби С. М. (вх. № 6375 від 12.11.2021р.), гр. Кузьми А. В. 

(вх. № 6379 від 12.11.2021р.) 



 

 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, витяги з державного 

земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-облікових документів та 

кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання 

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища  (протокол 

№23  від 09.11.2021 р., № 24 від 15.11.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 40, 81,116, 118, 121, 125, 

126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

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

Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, 

сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0600 

га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці  гр. Валюс Вірі 

Степанівні. 

1.1. Передати у власність гр. Валюс Вірі Степанівні земельну ділянку  площею 0,0600 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:002:0303 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2020 

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

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

с. Решнівка  гр. Берчук Наталії Сергіївні. 
2.1. Передати у власність гр.  Берчук Наталії Сергіївні земельну ділянку  площею 0,2020 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0476 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Решнівка. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1328 

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

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

м. Збараж вул. Лесі Українки гр. Червак Дмитру Івановичу. 
3.1. Передати у власність гр. Червак Дмитру Івановичу земельну ділянку  площею 0,1328 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:0381 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту вул. Лесі Українки  м. Збараж. 
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2.0000 

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

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

Добромірка гр. Іриця Тетяті Василівні. 
4.1. Передати у власність гр. Іриця Тетяні Василівні земельну ділянку  площею 2.0000 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0381 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Добромірка. 
5. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.0048 га. для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Костомарова із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Кубінському Віктору 

Анатолійовичу. 
5.1. Передати у власність гр. Кубінському Віктору Анатолійовичу земельну ділянку кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0361, площею 0.0048 га., для будівництва  індивідуальних гаражів по 

вул. Костомарова із земель житлової та громадської забудови       в межах населеного пункту м. 



Збараж. 
6.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0640 

га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка  гр. Колодчак Омеляну 

Омеляновичу. 

6.1. Передати у власність гр. Колодчак Омеляну Омеляновичу земельну ділянку  площею 0,0640 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1086 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
7.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0.1400 

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

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

с. Базаринці гр. Дяков Віті Володимирівні. 
7.1. Передати у власність гр. Дяков Віті Володимирівні земельну ділянку  площею 0.1400 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0358 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межами населеного пункту с. Базаринці. 
8.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0600 

га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

Тетяні Гнатівні. 

8.1. Передати у власність гр. Тиран Тетяні Гнатівні земельну ділянку  площею 0,0600 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:002:0305 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 
9.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0700 

га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. Стриївка  гр. Демчук 

Ірині Сергіївні. 

9.1. Передати у власність гр. Демчук Ірині Сергіївні земельну ділянку  площею 0,0700 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1077 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
10.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Хруник Андрію Романовичу. 

10.1. Передати у власність гр. Хруник Андрію Романовичу земельну ділянку  площею 0,0650 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1078 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
11.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Івашко Богдану Івановичу. 

11.1. Передати у власність гр. Івашко Богдану Івановичу земельну ділянку  площею 0,0640 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1079 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
12.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0700 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 



Стриївка  гр. Валяш Мар`яні Ігорівні. 

12.1. Передати у власність гр. Валяш Мар`яні Ігорівні земельну ділянку  площею 0,0700 га. 0,0640 

га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. Стриївка  гр. Зелінському 

Тарасу Ігоровичу. кадастровий номер 6122488400:04:001:1080 для індивідуального садівництва,  

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
13.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

13.1. Передати у власність гр. Зелінському Тарасу Ігоровичу земельну ділянку  площею 0,0640 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1076 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
14.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0800 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Старий Збараж гр. Каплун Ользі Іванівні. 
14.1. Передати у власність гр. Каплун Ользі Іванівні земельну ділянку  площею 0.0800 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0113 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
15.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0880 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці гр. Бойко Василю Андрійовичу. 
15.1. Передати у власність гр. Бойко Василю Андрійовичу земельну ділянку  площею 0.0880 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0357 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
16.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0650 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Саньоцькому Тарасу Федоровичу. 

16.1. Передати у власність гр. Саньоцькому Тарасу Федоровичу  земельну ділянку  площею 0,0650 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:0891 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 
17.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною 

площею 0.7552 га. в т. ч. площею 0,4552 га., площею 0,3000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці гр. Драгану Назару Івановичу. 
17.1. Передати у власність гр. Драгану Назару Івановичу земельні ділянки загальною   площею 

0,7552 га. в т ч. площею 0,4552 га кадастровий номер 6122483900:05:001:0307, площею 0.3000 га. 

кадастровий номер 6122483900:05:001:0308 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Мусорівці. 
18.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2212 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Княжна с. Чернихівці гр. Жварун Мар`яні Василівні. 
18.1. Передати у власність гр. Жварун Мар`яні Василівні земельну ділянку  площею 0.2212 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0307 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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



межах населеного пункту вул. Княжна с. Чернихівці. 
19.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.8221 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

гр. Хамлай Ользі Богданівні. 
19.1. Передати у власність гр. Хамлай Ользі Богданівні земельну ділянку  площею 0.8221 га. 

кадастровий номер 6122489200:03:001:0186 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Шили. 
20.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Шимківці гр. Бондар Інні Василівні. 
20.1. Передати у власність гр. Бондар Інні Василівні земельну ділянку  площею 2.0000 га. 

кадастровий номер 6122489600:01:001:0622 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межами населеного пункту с. Шимківці. 
21.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7283 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Шимківці гр. Бондар Андрію Васильовичу. 
21.1. Передати у власність гр. Бондар Андрію Васильовичу земельну ділянку  площею 2.0000 га. 

кадастровий номер 6122489600:01:001:0623 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межами населеного пункту с. Шимківці. 
22.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6250 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Колодно гр. Голиді Неонілі Іванівні. 
22.1. Передати у власність гр. Голиді Неонілі Іванівні земельну ділянку  площею 0,6250 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:002:0390 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Колодно. 
23.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Травневе гр. Смолинець Василю Степановичу. 
23.1. Передати у власність гр. Смолинець Василю Степановичу земельну ділянку  площею 2.0000 

га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0298 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться  в  межах населеного пункту с. Травневе. 
24.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Травневе гр. Бараннікову Руслану Олександровичу. 
24.1. Передати у власність гр. Бараннікову Руслану Олександровичу земельну ділянку  площею 

2.0000 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0300 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться  в  межах населеного пункту с. Травневе. 
25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  провулок 



Гонти               м. Збараж гр. Брегін Надії Василівні. 
25.1. Передати у власність гр. Брегін Надії Василівні земельну ділянку  площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1033 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту проспект Гонти м. Збараж. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

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

гр. Двораківській Оксані Тарасівні. 

26.1. Передати у власність гр. Двораківській Оксані Тарасівні земельну ділянку  площею 0,0640 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1085 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною 

площею 0,9606 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної 

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

пункту с. Новики гр. Чорному Василю Миколайовичу. 

27.1. Передати у власність гр. Чорному Василю Миколайовичу земельні ділянки  загальною 

площею 0,9606 га. в т. ч. площею 0,4894 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0430, площею 

0,2713 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0432, площею 0,1999 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0434 для ведення особистого селянського господарства,  із земель 

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

населеного пункту с. Новики. 

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

0,0639 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                         с. 

Базаринці  гр. Погребняк Іванні Станіславівні. 

28.1. Передати у власність гр. Погребняк Іванні Станіславівні земельну ділянку  площею 0,0639 

га. кадастровий номер 6122480400:05:002:0302 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,1589 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Новики  гр. Хруняк Тетяні Степанівні. 

29.1. Передати у власність гр. Хруняк Тетяні Степанівні земельну ділянку  площею 0,1589 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0436 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межах населеного пункту с. Новики. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

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

гр. Кость Володимиру Івановичу. 

30.1. Передати у власність гр. Кость Володимиру Івановичу земельну ділянку  площею 0,0640 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1089 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,5942 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Чагарі-Збаразькі  гр. Петрівській Олександрі Йосипівні. 

31.1. Передати у власність гр. Петрівській Олександрі Йосипівні земельну ділянку  площею 



0,5942 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0300 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

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

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

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

с. Синява  гр. Лях Ользі Андріївні. 

32.1. Передати у власність гр. Лях Ользі Андріївні земельну ділянку  площею 1,0469 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0305 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межами населеного пункту с. Синява. 

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

0,1487 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Кретівці  гр. Дептаку Василю Андрійовичу. 

33.1. Передати у власність гр. Дептаку Василю Андрійовичу земельну ділянку  площею 0,1487 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0184 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

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

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

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

с. Базаринці  гр. Мельничук Любов Яківні. 

34.1. Передати у власність гр. Мельничук Любов Яківні земельну ділянку  площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0355 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,4897 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Чагарі-Збаразькі  гр. Щербан Зеновію Любомировичу. 

35.1. Передати у власність гр. Щербан Зеновію Любомировичу земельну ділянку  площею 0,4897 

га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0313 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Попівняк Руслану Анатолійовичу. 

36.1. Передати у власність гр. Попівняк Руслану Анатолійовичу земельну ділянку  площею 0,0640 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1084 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,1555 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Чернихівці  гр. Сокальському Данилу Богдановичу. 

37.1. Передати у власність гр. Сокальському Данилу Богдановичу земельну ділянку  площею 

0,1555 га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0520 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 

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



0,3359 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Опрілівці  гр. Ковальській Степанії Антонівні. 

38.1. Передати у власність гр. Ковальській Степанії Антонівні земельну ділянку  площею 0,3359 

га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0115 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться за межами населеного пункту с. Опрілівці. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Грецкіх Олексію Михайловичу. 

39.1. Передати у власність гр. Грецкіх Олексію Михайловичу земельну ділянку  площею           

0,0640 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:10867 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,0612 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                        с. 

Базаринці  гр. Білик Галині Василівні. 

40.1. Передати у власність гр. Білик Галині Василівні земельну ділянку  площею 0,0612 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:002:0307 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,0268 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

м. Збараж гр. Білик Сергію Миколайовичу. 

41.1. Передати у власність гр. Білик Сергію Миколайовичу земельну ділянку  площею 0,0268 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:003:1352 для ведення особистого селянського господарства 

вул. Стуса,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

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

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

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

с. Базаринці  гр. Кашенець Ірині Святославівні. 

42.1. Передати у власність гр. Кашенець Ірині Святославівні земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1158 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,2015 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Колодне гр. Калитюк Ніні Миколаївні. 

43.1. Передати у власність гр. Калитюк Ніні Миколаївні земельну ділянку  площею 0,2015 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0756 для ведення особистого селянського господарства,  із 

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

межах населеного пункту с. Колодне. 

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

0,2915 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Киданці гр. Романській Ользі Федорівні. 

44.1. Передати у власність гр. Романській Ользі Федорівні земельну ділянку  площею 0,2915 га. 



кадастровий номер 6122484200:02:002:0468 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межах населеного пункту с. Киданці. 

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

1,8730 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Добромірка гр. Кучеруку Володимиру Степановичу. 

45.1. Передати у власність гр. Кучеруку Володимиру Степановичу земельну ділянку  площею 

1,8730 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0383 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,1194 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Ліски гр. Олещук Ользі Тарасівні. 

46.1. Передати у власність гр. Олещук Ользі Тарасівні земельну ділянку  площею 0,1194 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:003:0041 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межах населеного пункту с. Ліски. 

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

0,7000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Нижчі Луб’янки гр. Кошіль Ірині Григорівні. 

47.1. Передати у власність гр. Кошіль Ірині Григорівні земельну ділянку  площею 0,7000 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0605 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,2256 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Нижчі Луб’янки гр. Баранов Степану Михайловичу. 

48.1. Передати у власність гр. Баранов Степану Михайловичу земельну ділянку  площею 0,2256 

га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0602 для ведення особистого селянського 

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

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

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

0,4106 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Колодне гр. Сенчишину Миколі Ярославовичу. 

49.1. Передати у власність гр. Сенчишину Миколі Ярославовичу земельну ділянку  площею 

0,4106 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0775 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 

50. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.0048 га. для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Заводська із земель житлової та 

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

Василівні. 

50.1. Передати у власність гр. Заяць Людмилі Василівні земельну ділянку кадастровий номер 

6122480400:05:003:0337, площею 0.0048 га., для будівництва  індивідуального гаража № 21 по 

вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Збараж. 

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

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



власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Демків Василю Івановичу. 

51.1. Передати у власність гр. Демків Василю Івановичу земельну ділянку  площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0642 для ведення  індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка 

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

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

0,0762 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка гр. Дмитришину Петру Кириловичу. 

52.1. Передати у власність гр. Дмитришину Петру Кириловичу земельну ділянку  площею 0,0762 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1094 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

53.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 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 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Мариновській Ользі Дмитрівні. 

53.1. Передати у власність гр. Мариновській Ользі Дмитрівні земельні ділянки загальною 

площею 0,3800 га. в т. ч. площею 0,0800 га кадастровий номер 6122488400:02:001:0625, площею 

0.3000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0551 для ведення особистого селянського 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,9531 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Добромірка гр. Могитичу Михайлу Михайловичу. 

54.1. Передати у власність гр. Могитичу Михайлу Михайловичу земельну ділянку площею 1,9531 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0382 для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

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

1,9986 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Добромірка гр. Ларіну Ігорю Васильовичу. 

55.1. Передати у власність гр. Ларіну Ігорю Васильовичу земельну ділянку площею 1,9986 га. 

кадастровий номер 6122482600:01:002:0410 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межами населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,0600 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Нижник Роману Гавриловичу. 

56.1. Передати у власність гр. Нижник Роману Гавриловичу земельну ділянку  площею 0,0600 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1095 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,0641 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Коваль Олегу Вірославовичу. 

57.1. Передати у власність гр. Коваль Олегу Вірославовичу земельну ділянку  площею 0,0641 га. 



кадастровий номер 6122488400:04:001:1083 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

м. Збараж гр. Дублянко Юрію Івановичу. 

58.1. Передати у власність гр. Дублянко Юрію Івановичу земельну ділянку площею 1,3000 га. 

кадастровий номер 6122410100:01:001:0005 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться 

за межами населеного пункту м. Збараж. 

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

0,2380 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці гр. Шаповаловій Наталії Юріївні. 

59.1. Передати у власність гр. Шаповаловій Наталії Юріївні земельну ділянку площею 0,2380 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0005 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Базаринці. 

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

1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Зарубинці гр. Мокрицькому Михайлу Богдановичу. 

60.1. Передати у власність гр. Мокрицькому Михайлу Богдановичу земельну ділянку площею 

1,5000 га. кадастровий номер 612248263100:02:001:0502 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

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

1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Зарубинці гр. Мокрицькій Галині Василівні. 

61.1. Передати у власність гр. Мокрицькій Галині Василівні земельну ділянку площею 1,5000 га. 

кадастровий номер 612248263100:02:001:0009 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (пасовища), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

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

0,0659 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Гойсак Володимиру Юрійовичу. 

62.1. Передати у власність гр. Гойсак Володимиру Юрійовичу земельну ділянку  площею 0,0659 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1098 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,0629 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Михайлишин Анастасії Василівні. 

63.1. Передати у власність гр. Михайлишин Анастасії Василівні земельну ділянку  площею 0,0629 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1072 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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



0,1000 га. для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                   с. 

Стриївка  гр. Качалубі Сергію Михайловичу. 

64.1. Передати у власність гр. Качалубі Сергію Михайловичу земельну ділянку  площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1052 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,9157 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

с. Добромірка гр. Кузьмі Андрію Васильовичу. 

65.1. Передати у власність гр. Кузьмі Андрію Васильовичу земельну ділянку площею 1,9157 га. 

кадастровий номер 6122482600:01:002:0413 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

межами населеного пункту с. Добромірка. 

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

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

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


