
  

 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/11/59                                                                                  від 18 жовтня 2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

 

   Розглянувши заяви  гр. Сагат Р.Б. (вх.№ 3637 від 20.07.2021 р.), гр. Горобець Д.В. (вх. №4801 

від 09.09.2021р.), гр. Романюк М.М. (вх.№3937 від 05.08.2021р.), гр. Бляхи Н.В.(вх.№4667 від 

06.09.2021р.), гр. Кусої І.О. (вх.№4806 від 09.09.2021р.), гр. Барчук О.Т. (вх.№4289 від 

23.08.2021р.), гр. Комар Г.Т. (вх.№4384 від 26.08.2021р.), гр. Комар М.Г. (вх. №4383 від 

26.08.2021р.), гр. Симів М.Д. (вх.№4554 від 02.09.2021р.), гр. Слівчук С. В. (вх. №4464 від 

30.08.2021р.),  гр. Матвіїшин М.О. (вх.№5016 від 17.09.2021р.), гр. Бранець Х.А. (вх.№4855 від 

13.09.2021р.), гр. Зелінської Н.І. (вх.№5176 від 23.09.2021р.), гр. Бучак В.В.(вх.№5172 від 

23.09.2021р.), гр. Коцай О.С. (вх.№4979 від 16.09.2021р.), гр. Гасай Г.В. (вх.№4668 від 

06.09.2021р.), гр. Павловської М.Д. (вх.№5087 від 21.09.2021р.), гр. Мартиненко В.О. (вх.№5120 

від 22.09.2021р.), гр. Колодій Д.Є. (вх.№5119 від 22.09.2021р.), гр. Луцик Н.Г. (вх.№4927 від 

15.09.2021р.), гр.Рочняк Л.О.(вх.№4880 від 13.09.2021р.), гр. Фортельної М.М. (вх.№4670 від 

06.09.2021р.), гр. Николишин М.О. (вх.№3898 від 04.08.2021р.), гр. Івосі С.А. (вх.№3982 від 

09.08.2021р.), гр. Гедеш В.А. (вх. №4256 від 20.08.2021р.), гр. Михайлової Т.П. (вх.№4842 від 

10.09.2021р.), гр. Михайлового М.М. (вх.№4843 від 10.09.2021р.), гр. Солтис О.О. (вх.№ 4059 від 

12.08.2021 р.) гр. Михайлової Г.С. (вх.4844 від 10.09.2021р.), гр. Гладкого О.В. (вх.№4898 від 

14.09.2021р.), гр. Шмігель Т.Д. (вх.№4398 від 27.08.2021р.),гр. Мельничук Л.Я. (вх.№4456 від 

30.08.2021р.), гр. Дурановського С.С. (вх.№4446 від 30.08.2021р.), гр. Милян В.Я. (вх.№4962 від 

16.09.2021р.), гр. Гембаровської М.Г.(вх.№4416 від 27.08.2021р.), гр. Дир Н.Т.(вх.№4458 від 

31.08.2021р.), гр. Яремчук С.Л. (вх.№4455 від 31.08.2021р.), гр. Гопалюк М.Й. (вх.№4465 від 

30.08.2021р.), гр. Лабайчук Н.І.(вх.№4472 від 31.08.2021р.), гр. Філь Н.В. (вх.№3897 від 

04.08.2021р.),  гр. Кіщенко А.А. (вх.№5311 від 30.09.2021р.),  гр. Підставці Р.В. (вх.№5341 від 

01.10.2021р.), гр. Чайковської С.М. (вх.№5301 від 29.09.2021р.),  гр. Довбуш М.Д. (вх.№5277 від 

28.09.2021р.), гр. Борщ Я.Ф. (вх.№5279 від 28.09.2021р.),  гр. Синайко М.Д. (вх.№5238 від 

27.09.2021р.), гр. Панасюк Ю. С. (вх.№4734 від 08.09.2021р.), гр. Клімик М.І. (вх.№5250 від 

28.09.2021р.), гр. Клімик Я.П.(вх.№5249 від 28.09.2021 р.), гр. Гулик Д.М. (вх.№5244 від 

28.09.2021р.), гр. Кость Г.І. (вх.№5306 від 29.09.2021р.), гр. Вольської Г. М. (вх.№5236 від 

27.09.2021р.), гр. Санницького М.М. (вх.№5210 від 27.09.2021р.), гр. Плисюк В.В. (вх№5201 від 

24.09.2021р.), гр. Суль П.І.   (вх.№5366 від 01.10.2021р.), гр. Миронець Н.С. (вх.№5080 від 

21.09.2021р., вх.№4981 від 16.09.2021р.), гр. Домчук Г.І. (вх.№4366 від 26.08.2021р.), гр. Демків 

О.В. (вх.№4452 від 31.08.2021р.), гр. Кузик М.В. (вх.№4845 від 10.09.2021р.), гр. Колеги О.Д. 

(вх.№5367 від 01.10.2021р.), гр. Стасюк О.І. (вх.№5364 від 01.10.2021р.), гр. Поврознік Є.Т. 

(вх.№4413 від 27.08.2021р.), гр. Касько Я.М. (вх.№5268 від 28.09.2021р.), гр. Супрун С.В. 

(вх.№4887 від 14.09.2021р.), гр. Дурановської М.Б. (вх.№4447 від 30.08.2021р.),гр. Чубко Т.А. 

(вх.№4921 від 15.09.2021р.), гр. Футрик А.В. (вх.№4292 від 23.08.2021р.), гр. Фаріон Л.І. (вх. № 



4306 від 25.08.2021 р.), гр. Миронець А.І. (вх. № 4956 від 16.09.2021 р.), гр. Богатюк Е.З. (вх.№ 

4939 від 15.09.2021 р.),гр. Комар М.Г.(вх.№5410 від 04.10.2021р.) гр. Зінкевич М.М. (вх№5365 від 

01.10.2021р.), гр. Устиченко О.Д.(вх№5086 від 21.09.2021р.), гр.Тхір Д.В. (вх.№5553 від 

07.10.2021р.), гр. Матвіїшин Л.О. (вх.№5488 від 06.10.2021р.), гр. Русин В.А. (вх.№5422 від 

05.10.2021р.), гр. Сеник О.А. (вх.№5523 від 07.10.2021р.), гр. Магери А.В. (вх.№3774 від 

28.07.2021р.), гр. Гонтар Я.П. (вх.№4411 від 27.08.2021р.), гр. Шнурик В.С. (вх.№5110 від 

22.09.2021р.), гр. Кошель В.Я. (вх.№3666 від 22.07.2021р.), гр. Рівного В.А. (вх.№4230 від 

19.08.2021р.), гр. Веселович Ю.Г. (вх.№4412 від 27.08.2021р.), гр. Зарицького В. М. (вх№4474 від 

31.08.2021р.), гр. Заяць В.І. (вх.№4638 від 31.08.2021р.), гр. Шотило Н.П. (вх.№3854 від 

03.08.2021р.), гр. Агрес І.О. (вх.№5469 від 05.10.2021р.),гр. Мяснікова В.П.(вх.№5567 від 

08.10.2021р.), гр. Фалендиш О.Ю. (вх.№2484 від 18.05.2021р.), гр. Смарж О.Т. (вх.№5522 від 

07.10.2021р.), гр. Романюк С.Є. (вх.№5562 від 08.10.2021р.), гр. Самотіс С.М. (вх.№5585 від 

08.10.2021р.),гр. Чижевської Н. Б. (вх.№5577 від 08.10.2021р.), гр. Ліпніцької М. О. (вх.№5548 від 

07.10.2021р.), гр. Мілян Л. Г. (вх. № 3667 від 22.07.2021р.) про дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), 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 №21 від 06.10.2021р. 

№22 від 12.10.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 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. Дати дозвіл гр. Сагат Роману Богдановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0055 га. для будівництва індивідуального гаража 

№35а по вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

2. Дати дозвіл гр. Горобець Дмитру Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2900 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чумалі. 

3. Дати дозвіл гр. Романюк Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0630 га. для ведення особистого селянського 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

4. Дати дозвіл гр. Бляха Наталії Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,8421 га. в т. ч. площею 0,1854 га.,  площею 0,5264 

га., площею 0,1303 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

5. Дати дозвіл гр. Кусій Ірині Олександрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0058 га. для будівництва індивідуального гаража 

№38 по вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

6. Дати дозвіл гр. Барчук Олександрі Тадеївні на виготовлення технічної документації із 



землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,3500 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

7. Дати дозвіл гр. Комар Ганна Теодорівна на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною  загальною площею  0,3910 га. в т. ч. площею 0,2854 га., площею 0,1056 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

8. Дати дозвіл гр. Комар Михайлу Гавриловичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

9. Дати дозвіл гр. Симів Марії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною  загальною площею  0,9079 га. в т. ч. площею 0,3277 га., площею 0,1722 

га., площею 0,1010 га., площею 0,3070 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Стриївка. 

10. Дати дозвіл гр. Слівчук Сергію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  загальною площею  0,8331 га. в т. ч. площею 0,2437 га., 

площею 0,2073 га., площею 0,3821 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Гніздичне. 

11. Дати дозвіл гр. Матвіїшин Миколі Олексійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1255 га. в т. ч. 0,2500 га. для 

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

32 с. Максимівка із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8755 га. в т. ч. площею 0,1203 га.  по вул. Галана 

с. Максимівка та площею 0,6160 га., площею 0,1392 га. із земель сільськогосподарського 

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

12. Дати дозвіл гр. Бранець Христині Андріївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0972 га. по вул Сірка, 12 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

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

13. Дати дозвіл гр. Зелінській Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  загальною площею  0,6852 га. в т. ч. площею 0,3786 га. по 

вул. Стефаника с. Розношинці, площею 0,3066 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Красносільці. 

14. Дати дозвіл гр. Бучак Василю Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1163 га. в т. ч. 0,1839 га. для 

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

Шевченка, 3 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,9324 га. в т. ч. площею 0,1833 га., площею 0,2045 га., площею 

0,2634 га., площею 0,2812 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 



знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

15. Дати дозвіл гр. Коцай Орисі Степанівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4836 га. в т. ч. 0,1724 га. для 

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

Центральна, 3 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,3112 га. в т. ч. площею 0,0912 га., площею 0,2200 га., із земель 

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

Киданці. 

16. Дати дозвіл гр. Гасай Галині Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9261га. в т. ч. 0,1800 га. для 

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

Вишнева, 1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,7461 га. в т. ч. площею 0,3171 га., площею 0,4290 га., із земель 

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

Стриївка. 

17. Дати дозвіл гр. Павлавській Марії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

18. Дати дозвіл гр. Мартиненко Віктору Олександровичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  загальною площею  0,5766 га. в т. ч. площею 0,1577 га. по 

вул. Шевченка, площею 0,3185 га., площею 0,1004 га.,  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Олишківці. 

19. Дати дозвіл гр. Колодій Дмитру Євстахійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,3512 га. в т.ч. площею 0,2239 га. по 

вул. Шевченка, площею 0,2486 га., площею 0,2888 га., площею 0,5899 га. для ведення особистого 

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

в межах населеного пункту  с. Олишківці. 

20. Дати дозвіл гр. Луцик Ніні Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною  площею 0,1300 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Гніздичне. 

21. Дати дозвіл гр. Рочняк Любомирі Остапівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6199 га. в т. ч. 0,1772 га. для 

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

Турського, 46 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,4427 га. в т. ч. площею 0,1093 га. по вул. Турського, площею 

0,0891 га., площею 0,1107 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Синява і площею 0,1336 га. яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

22. Дати дозвіл гр. Фортельній Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6392 га. в т.ч. площею 0,1200 га., 

площею 0,1273 га., площею 0,1968 га., площею 0,1951 га. для ведення особистого селянського 



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

населеного пункту  с. Стриївка. 

23. Дати дозвіл гр. Николишин Марії Олександрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4200 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

24. Дати дозвіл гр. Івосу Степану Антоновичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,5638 га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

І.Франка,188 із земель житлової та громадської забудови загальною площею 1,3138 га., в т.ч. 

площею 0,7224 га. по вул. І.Франка, площею 0,5914 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

25. Дати дозвіл гр. Гедеш Віктору Анаталійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0048 га. для будівництва і обслуговування, 

господарських будівельі споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

26. Дати дозвіл гр. Михайловій Тетяні Петрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4985 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

27. Дати дозвіл гр. Михайлову Михайлу Миколайовичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2190 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

28. Дати дозвіл гр. Солтис Олександрі Онуфріївні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1001 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Шили. 
29. Дати дозвіл гр. Михайловій Галині Серафимівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5640 га. в т.ч. площею 0,3533 га., 

площею 0,2107 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Заруддя. 

30. Дати дозвіл гр. Гладкому Олександру Володимировичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4575 га. в т.ч. площею 

0,2575 га., площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

31. Дати дозвіл гр. Шмігель Тетяні Дем’янівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0113 га. по вул. Стефаника для ведення 

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

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 



32. Дати дозвіл гр. Мельничук Любові Яківні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0032 га. для будівництва індивідуального гаража 

№26 по вул. Січових Стрільців,2А із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 

33. Дати дозвіл гр. Дурановському Степану Степановичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6030 га. в т.ч. площею 0,2937 га., 

площею 0,1548 га., площею 0,1545 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Синява. 

34. Дати дозвіл гр. Милян Василю Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4531 га. в т.ч. площею 0,2031 га., 

площею 0,2500 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Капустинці. 

35. Дати дозвіл гр. Ключник Марії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4601 га. в т.ч. площею 0,2101 га. по 

вул. Дружби, площею 0,2500 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Кретівці. 

36. Дати дозвіл гр. Гембаровській Марії Григорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2304 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Ліски. 

37. Дати дозвіл гр. Баришовець Валентині Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0100 га. для будівництва індивідуального гаража 

№3 по вул.Гайдамацька із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

38. Дати дозвіл гр. Дир Надії Тарасівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 1,2009 га. в т.ч. площею 0,3400 га., площею 0,5200 га., 

площею 0,3139 га. площею 0,0270 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

39. Дати дозвіл гр. Яремчук Стефанії Луківні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2605 га.  по вул. І.Франка для ведення особистого 

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

в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

40. Дати дозвіл гр. Гопалюк Марії Йосипівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7873 га. в т.ч. площею 0,1070 га., 

площею 0,2000 га., площею 0,2928 га. площею 0,1875 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Гніздичне. 

41. Дати дозвіл гр. Лабайчук Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5879 га. в т.ч. площею 0,4679 га., 

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

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

Розношинці. 

42. Дати дозвіл гр. Філь Наталії Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,5938 га. в т.ч. площею 0,0916 га., площею 0,5022 га. 

по вул. Шевченка, для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Розношинці. 

43. Дати дозвіл гр. Кіщенко Антону Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0600 га.  по вул. Медобори,61 для ведення 

індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

44. Дати дозвіл гр. Підставці Руслану Володимировичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4000 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

45. Дати дозвіл гр. Чайковській Світлані Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0025 га. для будівництва індивідуального гаража 

№2 по вул. Шевченка із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

46. Дати дозвіл гр. Довбуш Марії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4500 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

47. Дати дозвіл гр. Борщ Ярославу Федоровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1633 га. в т.ч. площею 0,1517 га. яка 

знаходиться в межах населеного пункту, площею 1,0116 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

48. Дати дозвіл гр. Синайко Марії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7348 га. в т.ч. площею 0,0476 га. по 

вул. Зарічна, площею 0,1500 га., площею  0,1900 га., площею 0,3472 га.  для ведення особистого 

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

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

49. Дати дозвіл гр. Панасюк Юрію Стефановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,6000 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

50. Дати дозвіл гр. Клімик Мирославі Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0387 га. в т.ч. площею 0,6637 га., 

площею 0,3750 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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



Заруддя. 

51.  Дати дозвіл гр. Клімик Ярославу Петровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1179 га. в т.ч. площею 0,3996 га., 

площею 0,2232 га., площею 0,2500 га.  площею 0,2451 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Заруддя. 

52. Дати дозвіл гр. Гулик Дмитру Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1700 га. по вул. Помаранчевої революції,63  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель 

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

53. Дати дозвіл гр. Кость Галині Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,4509 га. в т.ч. площею 0,1065 га., площею 0,1717 га.,  

площею 0,1727 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Грицівці. 

54. Дати дозвіл гр. Вольській Ганні Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,5042 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

55. Дати дозвіл гр. Санницькому Михайлу Михайловичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0025 га. для будівництва індивідуального гаража 

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

населеного пункту м. Збараж. 

56. Дати дозвіл гр. Плисюк Валерію Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,9893 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

57. Дати дозвіл гр. Суль Петру Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,8353 га. в т.ч. площею 0,2000 га., площею 0,3653 га., 

площею 0,2700 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Травневе. 

58. Дати дозвіл гр. Миронець Надії Степанівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2500  га. в т.ч. 0,2500 

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

вул. П. Турського із земель житлової та громадської забудови та площею 1.0000 га.  для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 
59. Дати дозвіл гр. Домчук Галині Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3500 га. в т.ч. площею 0,2000 га., 

площею 0,1500 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Кретівці. 



60. Дати дозвіл гр. Демків Оксані Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7500 га. в т. ч. площею 0,2342 га. яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе, площею 0,2022 га.,  площею 0,1972 га., 

площею 0,1164 га. по вул. Шевченка,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

61. Дати дозвіл гр. Кузик Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0803 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби. 
62. Дати дозвіл гр. Колега Ользі Данилівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7734 га. в т.ч. площею 0,2306 га., 

площею 0,5428 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

63. Дати дозвіл гр. Стасюк Ользі Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,4838 га. в т.ч. площею 0,2000 га., площею 0,1338 га., 

площею 0,1500 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Киданці. 

64. Дати дозвіл гр. Поврознік Євгенії Тарасівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9620 га. в т.ч. площею 0,5327 га., 

площею 0,4293 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

65. Дати дозвіл гр. Касько Ярославі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3680 га. в т.ч. площею 0,3260 га., 

площею 0,0420 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Кобилля. 

66. Дати дозвіл гр. Супрун Сергію Володимировичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1659 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 
67. Дати дозвіл гр. Дурановській Марії Богданівні на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 1,0048 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Синява. 
68. Дати дозвіл гр. Кохан Марії Андріївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,7135  га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби, 15 із земель 

житлової та громадської забудови загальною площею 0,4635 га., в т.ч. площею 0,1635 га. по вул. 

Дружби, площею 0,2000 га., площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства 



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

с. Травневе. 

69. Дати дозвіл гр. Чубко Тадею Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2359 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
70. Дати дозвіл гр. Футрик Анатолію Володимировичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2272 га.  для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
71. Дати дозвіл гр. Фаріон Любові Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6525 га. в т.ч. площею 0,2217 га., 

площею 0,1118 га., площею 0,3190 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Синява. 

72. Дати дозвіл гр. Миронець Андрій Ігоровичу  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6433 га. в т.ч. площею 0,1906 га., 

площею 0,1495 га., площею 0,3032 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Синява. 

73. Дати дозвіл гр. Богатюк Еміяну Зеновійовичу  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4300 га. в т.ч. площею 0,3157 га., 

площею 0,1143га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Синягівка. 

74. Дати дозвіл гр. Комар Михайлу Гавриловичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2430 га. по вул. Кривулі, 46 для 

будівництва і обслуговування, господарських будівельі споруд із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 
75. Дати дозвіл гр. Зінкевич Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,3000 га.  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 
76. Дати дозвіл гр. Устиченко Олександру Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1401  га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

Баландова,18 із земель житлової та громадської забудови площею 0,8901 га., для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту  с. Олишківці. 

77. Дати дозвіл гр. Тхір Дмитру Васильович на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,9847 га. в т.ч. 0,2500 га. для 

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

Долина, 2 із земель житлової та громадської забудови площею 0,2347 га. по вул. Долина, площею 



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

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

78. Дати дозвіл гр. Матвіїшин Лесі Олексіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,7500 га. по вул. І.Франка для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

79. Дати дозвіл гр. Русин Василь Андрійович на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0883 га. по вул. Яблунева, 45 

для будівництва і обслуговування, господарських будівельі споруд із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Збараж. 
80. Дати дозвіл гр. Сеник Олександрі Антонівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6300 га. в т.ч. площею 0,1883 га., 

площею 0,2691 га. площею 0,1726 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Доброводи. 
81. Дати дозвіл гр. Магері Анатолію Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,8040 га. в т.ч. площею 0,8243 га., 

площею 0,9797 га. по вул. Лісна, для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Решнівка. 

82. Дати дозвіл гр. Гонтар Ярославу Петровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1.1770 га. в т.ч. площею 0,3000 га. яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Рогівець, площею 0,2100 га. площею 0,1822 га., 

площею 0,4848 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

83. Дати дозвіл гр. Шнурик Віталію Степановичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність  площею 0,1644 га. за кадастровим номером 

6122481800:02:001:0618 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Гніздичне. 
84. Дати дозвіл гр. Кошель Володимиру Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,1400 га. в т.ч. площею 0,5817 га., 

площею 0,5583 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

85. Дати дозвіл гр. Рівному Володимиру Андрійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4811 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

86. Дати дозвіл гр. Веселович Юрію Григоровичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5679 га. в т.ч. 0,1700 

га., площею 0,3979 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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



с. Вищі Луб’янки. 
87. Дати дозвіл гр. Зарицькому Василю Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2802 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 
88. Дати дозвіл гр. Заяць Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8199 га. в т.ч. 0,2974 

га. по вул. І. Франка, площею 0,2614 га., площею 0,2611 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

89. Дати дозвіл гр. Шотило Надії Павлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. по вул. Світанок, 7 для 

будівництва і обслуговування, господарських будівельі споруд із земель житлової та 

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

90. Дати дозвіл гр. Агрес Ірині Орестівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9416 га. в т.ч. 0,2049 

га. по вул. Лісок, площею 0,2919 га.,  площею 0,4448 га. для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Розношинці. 

91. Дати дозвіл гр. Мясніковій Вірі Павлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1291 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

92. Дати дозвіл гр. Фалендиш Олені Юріївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,0664 га. по вул. Міцкевича, 1 

для будівництва і обслуговування, господарських будівельі споруд із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
93.  Дати дозвіл гр. Смарж Ользі Теодорівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5679 га. в т.ч. 0,1332 

га., площею 0,0757 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Доброводи. 
94. Дати дозвіл гр. Романюк Степану Євгеновичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0055 га. для будівництва індивідуального гаража 

№16 по вул. Гайдамацька із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

95. Дати дозвіл гр. Самотіс Степану Михайловичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5152 га. в т.ч. пощею 

0,2090 га., площею 0,3062 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Розношинці. 

96. Дати дозвіл гр. Чижевській Надії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для передачі у власність орієнтовною  площею 0,5000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

97. Дати дозвіл гр. Ліпніцькій Марії Омелянівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,9218 га. в т.ч. пощею 

1,2131 га., площею 0,1885 га., площею 0,5202 га.,  для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

98. Дати дозвіл гр. Мілян Любов Григорівна на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду орієнтовною  площею 0,0270 га. по вул. Грушевського, 52 

А для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж. 
99. Рекомендувати громадянам: 

99.1. Звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і технологічним 

забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів – 

землевпорядників або до фізичної особи – підприємця, що володіє необхідними технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості).    

99.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру подати до Збаразької міської ради для розгляду та 

затвердження  у встановленому законом порядку. 

100. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища.   

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

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


