
   

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/11/123                                                                                 від 19 листопада 2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

 
   Розглянувши заяви  гр. Косінського М.П. (вх.№5679 від 13.10.2021 р.), гр. Грещук О.В. (вх. №5011 

від 17.09.2021р.),  гр. Малішевського Р.Я. (вх.№3953 від 06.08.2021р.), гр. Романець А.В.  (вх.№3833 

від 30.07.2021р.), гр. Бляхи П. Є. (вх.№5647 від 12.10.2021р.), гр. Васильчук В. М. (вх.№5689 від 

13.10.2021 р.), гр. Готич В.В. (вх.№5693 від 18.10.2021р.), гр. Наконечного В.І. (вх.№5708 від 

18.10.2021 р.),гр. Ямборко О.В. (вх №5711 від 18.10.2021р.), гр. Огінської С.Т. (вх.№5743 від 

19.10.2021р.), гр. Мацюк О.В. (вх.№5743 від 19.10.2021р.), гр. Барвінському І. С. (вх.№5741 від 

19.10.2021р.), гр. Суховінського С.В. (вх.№5740 від 19.10.2021р.), гр. Ярош В.В. (вх.№5772 від 

20.10.2021р.), гр. Ямборко Н.М. (вх.№5770 від 20.10.2021р.),  гр. Заревенного В.В. (вх.№5759 від 

20.10.2021р.), гр. Жовнір Г.В. (вх.№5736 від 19.10.2021р.), гр. Гудим В.І. (вх.№5738 від 19.10.2021р.), 

гр. Москалюка Я. С. (вх.№5737 від 19.10.2021р.), Чабана Я. С. (вх.№5739 від 19.10.2021р.), гр. Лень 

В.Є. (вх.№5773 від 20.10.2021р.), гр.Кушнір О.В. (вх.№5775 від 20.10.2021р.), гр. Середи Р.В. 

(вх.№5877 від 22.10.2021р.), гр. Галагус В.М. (вх. №5889 від 25.10.2021р.), гр. Панько Г.В. (вх.№5595 

від 11.10.2021р.), гр. Шингери Ю.В. (вх.№5662 від 13.10.2021р.), гр. Возьного Б.Я. (вх.№5662 від 

13.10.2021р.), гр. Бічака А.І. (вх.№5613 від 12.10.2021р.), гр. Бойко Г.І. (вх.№5598 від 11.10.2021р.), 

гр. Пахолок Г.В. (вх.№5648 від 12.10.2021р.), гр. Кушнір Я. В. (вх.№5799 від 21.10.2021р.), гр. 

Швидкого В.А. (вх.№5866 від 22.10.2021р.),гр. Калитюк В.С. (вх.№3589 від 16.07.2021р.), гр. 

Любасюк Т. М.(вх.№3555 від 14.07.2021р.), гр. Петричко В.Д.(вх.№5854 від 21.10.2021р.),гр. 

Постумент І.М. (вх.№5805 від 21.10.2021р.), гр. Пархіна І.Я. (вх.№5857 від 21.10.2021р.), гр. 

Кружілки В.В. (вх.№5801 від 21.10.2021р.), гр. Пархін О.В. (вх.№5819 від 21.10.2021р.), гр.Булич В. 

Г. (вх.№5821 від 21.10.2021р.), гр. Левицького А.М. (вх.№5778 від 20.10.2021р.), гр. Ціміхуд Н.І. 

(вх.№6090 від 02.11.2021р.), гр. Ціміхуд О.В. (вх.№6089 від 02.11.2021р.), гр. Гавриш М.І. (вх.№5754 

від 20.10.2021р.), гр. Чухрай С.Д. (вх.№6085 від 02.11.2021р.),гр. Саньоцького Т.Ф. (вх.№5964 від 

26.10.2021р.), гр. Зінкевич В.С. (вх.№6007 від 28.10.2021р.), гр. Фудуник О.П. (вх№6044 від 

29.10.2021р.), Олійник Г.О. (вх.№5005 №17.09.2021р.), гр. Косюк Н.Д. (вх.№4038 від 11.08.2021р.), 

гр. Яворського П.В. (вх.№3675 від 22.07.2021р.), гр. Сташко І.А. (вх.№4933 від 15.09.2021р.), гр. 

Янкового Б.Є.(вх.№5989 від 27.10.2021р.), гр. Сукар Н.І. (вх.№6012 від 28.10.2021р.), гр. Ледовської 

Л.Б. (вх.№6161 від 04.11.2021р.), гр. Дзюбик О.В.(вх№5064 від 21.09.2021р.), гр. Плаксін Н.В. 

(вх.№5891 від 25.10.2021р.), гр. Лацік М.А. (вх.№5800 від 21.10.2021р.), гр. Кротенко Р.Б. (вх.№6045 

від 29.10.2021р.), гр. Суль О.І. (вх.№6184 від 05.11.2021р.), гр. Довгунь О.А. (вх.№05.11. 2021р.), гр. 

Коцюби В.І. (вх.№4056 від 12.08.2021р.), гр. Фучило В.І. (вх.№6086 від 02.11.2021р.), гр. Пац А.П. 

(вх.№5660 від 13.10.2021р.), гр. Вальків П.М. (вх.№6116 від 03.11.2021р.), гр. Дідух М.Т. (вх.№6062 

від 01.11.2021р.), гр. Мшанецького М. М. (вх.№6027 від №29.10.2021р.), гр. Рева Л.С. (вх.№6228 від 

08.11.2021р.), гр. Суходольської І.В. (вх.№6176 від 04.11. 2021р.), гр. Гумен Г.П. (вх.№6082 від 



01.11.2021р.), гр. Студніцького В.А. (вх.№6109 від 03.11.2021р.), гр. Слоти О.П. (вх.№6050 від 

29.10.2021р.), гр. Зайшла М.А. (вх.№6058 від 01.08.2021р.), гр. Дєдух М.В.(вх.№6061 від 

01.11.2021р.), гр. Киричка С.А. (вх.№4057 від 12.08.2021 р.), гр. Швидкого А.А. (вх.№5863 від 

22.10.2021р.), гр. Божик М. Я. (вх.№6039 від 29.10.2021р.), гр. Кальби Н. Г. (вх.№5681 від 

13.10.2021р.), гр. Афанасієв Г.О. (вх.№3039 від 08.06.2021р.), гр. Кальби Г.Г. (вх.№5680 від 

13.10.2021р.), гр. Нечай С.І. (вх.№5692 від 18.10.2021р.), гр. Кравчук Ю.М. (вх.№4256 від 

20.08.2021р.), гр. Маглатюк М.М. (вх.№6197 від 05.11.2021р.), гр. Парахнюк Н.І. (вх.№5955 від 

26.10.2021р.), гр. Кальбі М. Г. (вх.№4648 від 06.09.2021р.), гр. Флис Г.Я. (вх.№5957 від 26.10.2021р.), 

гр. Стручак Н.В. (вх.№5687 від 13.10.2021р.), гр. Вальчук М. В. (вх.№2732 від 27.05.2021р.), гр. 

Тивонюк Г.З. (вх.№6388 від 12.11.2021р.),  гр. Форостій Г.М. (вх.№6249 від 09.11.2021р.), гр. Бучак 

Т.З.(вх.№6260 від 09.11.2021р.), гр. Лисобей В.В.(вх.№6295 від 10.11.2021р.), гр. Гурнік А.І. 

(вх.№6280 від 10.11.2021р.), гр. Боднарчук С.В. (вх.№6296 від 10.11.2021р.), гр. Крук Н.М. (вх.№6261 

від 09.11.2021р.), гр. Крук А.Є. (вх.№6262 від 09.11.2021р.), гр. Крук О.П. (вх.№6263 від 09.11.2021р.),  

гр. Кравчини В.П. (вх. №5796 від 21.10.2021р.),  гр. Кордупель Н.С. (вх.№6293 від 11.10.2021р.), 

гр.Дуді Г.К. (вх.№6297 від 10.11.2021р.), гр. Робак М.А. (вх.№6349 від 11.11.2021р.), гр. Міляк Е.К. 

(вх.№5919 від 26.10.2021р.), гр. Войціховського І.А. (вх.№6346 від 11.11.2021р.), гр. Рарок В.С. 

(вх.№6359 від 12.11.2021р.), гр. Коцюби М.В. (вх.№4054 від 12.08.2021р.), гр. Коцюби В.В. (вх.№4055 

від 12.08.2021р.), гр. Гайдук І. Д. (вх.№6190 від 05.11.2021р.), гр. Гайдук М. Д. (вх.№6192 від 

05.11.2021р.), гр. Єднарович Г.Д. (вх.№6191 від 05.11.2021р.), Флінти О.Б. (вх.№6395 від 

12.11.2021р.),гр. Красуляк  З.Б. (вх.№6391 від 12.11.2021р.), 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 №24 від 15.11.2021р.), 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. Косінському Миколі Павловичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною площею 0,0069 га. для будівництва індивідуального гаража №4 по 

вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Зарубинці. 

2. Дати дозвіл гр. Грещук Олександрі Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4682 га. в т. ч. площею 0,2016 га.,  площею 

0,2666 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

3. Дати дозвіл гр. Малішевському Ростиславу Ярославовичу на виготовлення технічної документації 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,6060 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 32 із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 1,3560 га. в т. ч. площею 0,1060 га., площею 0,3809 га., площею 0,6063 га., площею 0,2628 га.  

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

Максимівка. 

4. Дати дозвіл гр. Романець Андрію Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2579 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

5. Дати дозвіл гр. Бляха Павлу Євгеновичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 



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

власність орієнтовною загальною площею 0,5550 га. в т. ч. площею 0,2506 га.,  площею 0,2000 га., 

площею 0,1044 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

6. Дати дозвіл гр. Васильчук Василю Мефодійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2217 га. в т. ч. площею 0,1566 га.,  площею 

0,2523 га., площею 0,4415 га., площею 0,3713 га. по вул. Травнева  для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с.Шимківці. 

7. Дати дозвіл гр. Готич Василині Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6789 га. в т. ч. площею 0,3000 га.,  площею 0,3789 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці. 

8. Дати дозвіл гр. Наконечній Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3541 га. в т. ч. площею 0,2076 га.,  площею 

0,0561 га., площею 0,0904 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

9. Дати дозвіл гр. Ямборка Ользі Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,5017 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Добромірка. 

10. Дати дозвіл гр. Огінській Софії Тимофіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2077 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

11. Дати дозвіл гр. Мацюк Ользі Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2033 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шили. 

12. Дати дозвіл гр. Барвінському Ігорю Сергійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5034 га. в т. ч. площею 0,1644 га.,  площею 

0,3390 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

13. Дати дозвіл гр. Суховінському Сергію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2934 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шили. 

14. Дати дозвіл гр. Ярош Валентині Вікторівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2400 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

15. Дати дозвіл гр. Ямборко Надії Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1.1197 га. в т. ч. площею 0,9271 га.,  площею 0,1926 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

16. Дати дозвіл гр. Заревенному Василю Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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



передачі у власність орієнтовною  площею 0,1933 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

17. Дати дозвіл гр. Жовнір Галині Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,7312 га. в т. ч. площею 0,1253 га.,  площею 0,2285 га., 

площею 0,3774 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

18. Дати дозвіл гр. Гудим Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,9013 га. в т. ч. площею 0,6196 га.,  площею 

0,2817 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

19. Дати дозвіл гр. Москалюк Ярославу Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8612 га. в т. ч. площею 0,1248 га.,  площею 

0,6052 га., площею 0,1312 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

20. Дати дозвіл гр. Чабану Ярополку Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2996 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шили. 

21. Дати дозвіл гр. Лень Віктору Євгеновичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

22. Дати дозвіл гр. Кушнір Ользі Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8289 га. в т. ч. площею 0,4842 га.,  площею 

0,3447 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

23. Дати дозвіл гр. Середі Роману Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3222 га. в т. ч. площею 0,1222 га.,  площею 

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

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

24. Дати дозвіл гр. Галагус Володимиру Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7739 га. в т. ч. площею 0,1704 га., яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі,  площею 0,6035 га., для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

25. Дати дозвіл гр. Панько Галині Володимирівні 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 в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

26. Дати дозвіл гр. Шингері Юрію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3025 га. в т. ч. площею 0,1377 га. по вул. М. 

Богуславки,  площею 0,1648 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

27. Дати дозвіл гр. Возному Богдану Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

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



передачі у власність орієнтовною площею 0,0076 га. для будівництва індивідуального гаража №22 по 

вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж. 

28. Дати дозвіл гр. Бічак Анатолію Ігоровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,6400 га. в т. ч. площею 0,4723 га., площею 0,1677 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

29. Дати дозвіл гр. Бойко Ганні Ігорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею  0,4774 га. в т. ч. площею 0,2416 га., площею 0,2358 га., для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

30. Дати дозвіл гр. Пахолок Ганні Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,5600 га. в т. ч. площею 0,1380 га., площею 

0,2024 га., площею 0,0612 га. по вул. Лесі України, площею 0,1584 га. для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с. Стриївка. 

31. Дати дозвіл гр. Кушнір Ярославу Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1116 га. по вул. Дружби для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с. Кретівці. 

32. Дати дозвіл гр. Швидкому Віталію Анатолійовичу  на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2697 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Витківці. 

33. Дати дозвіл гр. Калитюк Валентині Сергіївні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2161 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі  Українки,49 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,9661 га. в т. ч. площею 0,2993 га., площею 0,3691 га., площею 0,2977га., із земель 

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

34. Дати дозвіл гр. Любасюк Тетяні Миколаївні  на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2915 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Колодне. 

35. Дати дозвіл гр. Петричко Василю Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1150 га. в т. ч. площею 0,1996 га., площею 

0,9154 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

36. Дати дозвіл гр. Постументу Івану Максимовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,5432 га. в т. ч. площею 0,2000 га., площею 

0,3432 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

37. Дати дозвіл гр. Пархін Івану Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,4982 га. для ведення особистого селянського 

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



населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

38. Дати дозвіл гр. Кружілка Віталію Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,5275 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шимківці. 

39. Дати дозвіл гр. Пархін Ользі Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,2756 га. в т. ч. площею 0,1256 га., площею 0,1500 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с.Нижчі Луб’янки. 

40. Дати дозвіл гр. Булич Василю Гавриловичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2300 га. по вул. Садова,12 для будівництва і 

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

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

41. Дати дозвіл гр. Левицькому Андрію Макаровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,4422 га. в т. ч. площею 0,1376 га., площею 

0,3046 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

42. Дати дозвіл гр. Ціміхуд Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною площею 0,0067 га. для будівництва індивідуального гаража №15 по вул. 

Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. 

Збараж. 

43. Дати дозвіл гр. Ціміхуд Олегу Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною площею 0,0077 га. для будівництва індивідуального гаража №113 

по вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж. 

44. Дати дозвіл гр. Гавриш Марії Іванівні 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. Грушевського,40 для будівництва і обслуговування 

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

знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка. 

45. Дати дозвіл гр. Чухрай Степану Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,4984 га. по вул. Підлісна для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с. Хоми. 

46. Дати дозвіл гр. Саньоцькому Тарасу Федоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,3700 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

47. Дати дозвіл гр. Зінкевич Володимиру Степановичу 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. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

48. Дати дозвіл гр. Федуник Ользі Петрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,4284 га. в т. ч. площею 0,0889 га. по вул. Світанок 

площею 0,3395 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 



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

49. Дати дозвіл гр. Олійник Ганні Олексіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,9407 га. в т. ч. площею 0,3000 га. по вул.Миру площею 

0,1600 га., площею 0,4807 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

50. Дати дозвіл гр. Косюк Нелі Дмитрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,6773 га. в т. ч. площею 0,2000 га.  площею 0,4773 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці. 

51. Дати дозвіл гр. Яворському Петру Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8263 га. в т. ч. площею 0,0678 га.  площею 

0,3500 га.,яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи, площею 0,1780 га., площею 

0,2305 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

52. Дати дозвіл гр. Сташко Ігорю Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1008 га. по вул. Б. Хменьницького,51 для будівництва і 

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

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

53. Дати дозвіл гр. Янковому Богдану Євгеновичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,8101 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 31 із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 1,5601 га. в т. ч. площею 0,4730 га., яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці, 

площею 0,2785 га., площею 0,2842 га., площею 0,5244 га., із земель сільськогосподарського 

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

54. Дати дозвіл гр. Сукач Надії Іванівні 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 за межами населеного пункту с. 

Зарубинці. 

55. Дати дозвіл гр. Ледовській Любов Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,4300 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

56. Дати дозвіл гр. Дзюбик 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  1,3171 га. в т. ч. площею 0,4746 га.  площею 

0,6500 га., площею 0,1925 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Олишківці. 

57. Дати дозвіл гр. Плаксін Наталії Вікторівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  1,1748 га. в т. ч. площею 0,5767 га.  площею 0,5981 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

58. Дати дозвіл гр. Лацік Марії Андріївні 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. Стриївка. 



59. Дати дозвіл гр. Кротенко Раїсі Богданівна на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  2,0000 га. в т. ч. площею 1,0123 га.  по вул. Б. 

Хмельницького с. Новий Рогівець, площею 0,9874 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

60. Дати дозвіл гр. Суль Олександрі Іванівні 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. Травневе. 

61. Дати дозвіл гр. Довгунь Олександру Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

62. Дати дозвіл гр. Коцюбі Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,3554 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Олишківці. 

63. Дати дозвіл гр. Фучило Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,3323 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.Стриївка. 

64. Дати дозвіл гр. Пац Антіну Петровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,3077 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

65. Дати дозвіл гр. Вальків Павлу Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,4720 га. в т. ч. площею 0,2620 га.  яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя,  площею 0,1500 га., площею 0,0600 га.  для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски. 

66. Дати дозвіл гр. Дідух Марії Терентіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,3612 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

67. Дати дозвіл гр. Мшанецькому Михайлу Мирославовичу на виготовлення технічної документації 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6000 га. в т. ч. площею 0,4000 га.  площею 

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

призначення (рілля), які знаходяться за межами населеного пункту с. Зарубинці. 

68. Дати дозвіл гр. Рева Лідії Степанівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею  0,6000 га. в т. ч. площею 0,0908 га. по вул. І.Франка,  площею 0,5092 

га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

69. Дати дозвіл гр. Кривій Ірині Ярославівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,6498 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

70. Дати дозвіл гр. Суходольській Ірині Володимирівні 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 в межах 

населеного пункту с. Ліски. 

71. Дати дозвіл гр. Гумен Галині Павлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

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

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

72. Дати дозвіл гр. Студніцькому Володимиру Андрійовичу на виготовлення технічної документації 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,2659 га. в т. ч. площею 0,0909 га. по вул. Бічна,  

площею 0,1326 га., площею 0,0424 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

73. Дати дозвіл гр. Слоті Олексію Павловичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  1,1924 га. в т. ч. площею 0,4611 га. яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Синява,   площею 0,1826 га.,  площею 0,1656 га., площею 0,1247 га., 

площею 0,1491 га., площею 0,1093 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

74. Дати дозвіл гр. Зайшла 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  0,6246 га. в т. ч. площею 0,0951 га.  площею 0,2000 га., 

площею 0,0500 га., площею 0,0791 га., площею 0,1000 га., площею 0,1000 га., для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с. Опрілівці. 

75. Дати дозвіл гр. Дєдух Михайлу Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3352 га. в т. ч. площею 0,1439 га. площею 

0,0780 га., площею 0,1133 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

76. Дати дозвіл гр. Киричку 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  1,2402 га. в т. ч. площею 0,6181 га. площею 

0,4557 га., площею 0,1664 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Олишківці. 

77. Дати дозвіл гр. Швидкому Андрію Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3194 га. в т. ч. площею 0,2500 га. площею 

0,0694 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

78. Дати дозвіл гр. Божик Марії Ярославівни на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,5594 га. в т. ч. площею 0,3000 га. площею 0,1500 га., 

площею 0,1094 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

79. Дати дозвіл гр. Кальбі Наталії Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  1,5602 га. в т. ч. площею 0,5186 га. по вул. Зелена площею 

0,3946 га., площею 0,6470 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

80. Дати дозвіл гр. Афанасієв Галині Олексіївні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,8580 га. вул. Підлісна для ведення особистого 



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

межах населеного пункту с. Хоми. 

81. Дати дозвіл гр. Кальбі Ганні Григорівні 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. по вул.Зелена, 43 для будівництва і обслуговування 

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

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

82. Дати дозвіл гр. Нечай Світлані Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,4736 га. в т. ч. площею 0,3557 га. вул. Франка площею 

0,1179 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту             с. Чагарі-Збаразькі. 

83. Дати дозвіл гр. Кравчук Юлії Миронівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,0194 га. вул. Набережна для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту м.Збараж. 

84. Дати дозвіл гр. Маглатюк Миколі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2623 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

85. Дати дозвіл гр. Парахлюк 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 0,7274 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Голодівка, 11а із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  0,4774 

га. в т. ч. площею 0,2914 га., площею 0,1860 га. по вул. Голодівка, із земель сільськогосподарського 

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

86. Дати дозвіл гр. Кальбі Михайлу Григоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,4208 га. в т. ч. площею 0,2189 га.  площею 

0,2019 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту             с. Нижчі Луб’янки. 

87. Дати дозвіл гр. Флис Галині Ярославівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,1206 га. в т. ч. 0,1782 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Садова,4  із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  0,9424 

га. в т. ч. площею 0,3606 га., площею 0,5818 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля. 

88. Дати дозвіл гр. Стручак Надії Вікторівні 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 0,2056 га., площею 0,2500 га., 

площею 0,2950 га., площею 0,0916 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

89. Дати дозвіл гр. Вальчук Миколі Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6926 га. в т. ч. площею 0,4443 га.  по вул. І. 

Франка,  площею 0,2483 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

90. Дати дозвіл гр. Тивонюк Галині Зіновіївні 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 в межах населеного пункту с. Стриївка. 



91. Дати дозвіл гр. Форостій Галині Миколаївнаі на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9139 га. в т. ч. площею 0,5115 га. по 

вул.Б.Хмельницького, площею 0,4024 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

92. Дати дозвіл гр. Бучак Тетяні Зіновіївні 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 в межах населеного пункту с. Стриївка. 

93. Дати дозвіл гр. Лисобей 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  0,6390 га. в т. ч. площею 0,5400 га.  площею 

0,0990 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

94. Дати дозвіл гр. Гурнік Андрію Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,4475 га. по вул. Шевченка для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

95. Дати дозвіл гр. Боднарчук Сергію Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1150 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Киданці. 

96. Дати дозвіл гр. Крук Надії Михайлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,1597 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

97. Дати дозвіл гр. Крук Андрію Євгеновичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2957 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

98. Дати дозвіл гр. Крук Оресту Павловичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,7265 га. в т. ч. площею 0,1065 га.  площею 0,2272 га., 

площею 0,1255 га., площею 0,2673 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

99. Дати дозвіл гр. Кравчині Володимиру Петровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6728 га. в т. ч. площею 0,4545 га.  площею 

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

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

100. Дати дозвіл гр. Кордупель Ніні Степанівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,5372 га. в т. ч. площею 0,2372 га.  площею 

0,3000 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

101. Дати дозвіл гр. Дуді Ганні Констянтинівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8720 га. в т. ч. площею 0,1700 га.  площею 

0,2322 га., площею 0,2815 га., площею 0,1883 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

Стриївка. 

102. Дати дозвіл гр. Робак Мирославі Антонівні на виготовлення технічної документації із 



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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,4773 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Киданці. 

103. Дати дозвіл гр. Міляк Емілії Кирилівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,8725 га. в т. ч. площею 0,1020 га.  площею 0,7705 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

104. Дати дозвіл гр. Войціховському Ігорю Арсеновичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1986 га. в т. ч. площею 0,6786 га.  площею 

0,5200 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

105. Дати дозвіл гр. Рарок Володимиру Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,4881 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

106. Дати дозвіл гр. Коцюбі Марії Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,4959 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Баландова, 11 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства площею 0,2459 га. із 

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

Олишківці. 

107. Дати дозвіл гр. Коцюбі Василю Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,3234 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Олишківці. 

108. Дати дозвіл гр. Гайдук Івану Дмитровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2820 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Максимівка. 

109. Дати дозвіл гр. Гайдук Михайлу Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1532 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

110. Дати дозвіл гр. Єднарович Ганні Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1532 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

111. Дати дозвіл гр. Флінті Оксані Богданівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  1,9000 га. в т. ч. площею 1,0000 га.  площею 0,6000 га., 

площею 0,3000 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Капустинці. 

112. Дати дозвіл гр. Красуляк Зені Богданівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,5717 га. в т. ч. площею 0,1598 га.  площею 0,3133 га., 



площею 0,0986 га. по вул. Романтична,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стрийовецькі. 

113. Рекомендувати громадянам: 

113.1. 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).    

113.2. 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. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища.   

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

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


