
                                                                                                                                                                        

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

О Д И Н А Д Ц Я ТА   С Е С І Я  

Д Р У Г Е  З АС І Д А Н Н Я  

                                                          

 РІШЕННЯ 

 
№ VIІI/11/126                                                                             від 19 листопада 2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Рижика В. М. (вх. № 5963 від 26.10.2021р.), гр. Глинчак В. Ю. (вх. № 

5777 від 20.10.2021р.), гр. Крук О. І. (вх. № 6006 від 28.10.2021р.), гр. Пинило Р. А. (вх. № 5867 

від 22.10.2021р.), гр. Дмитренко А. І. (вх. № 5421 від 05.10.2021р.), гр. Грицеляк Г. С. (вх. № 5622 

від 12.10.2021р.), гр. Заєць В. В. (вх. № 5101 від 22.09.2021р.), гр. Капелюх О. В. (вх. № 3849 від 

02.08.2021р.), гр. Горошко В. Я. (вх. № Г-1497/2.7 від 26.10.2021р.), гр. Цьолко А. В. (вх. № Ц-

1507/2.7 від 27.10.2021р.), гр. Гридковець І. П. (вх. № 5990 від 27.10.2021р.), гр. Юзевич О. О. (вх. 

№ 5984 від 27.10.2021р.), гр. Залецької О. Т. (вх. № 5983 від 27.10.2021р.), гр.  Дробоцького А. М. 

(вх. № 5949 від 26.10.2021р.), гр. Камінської Г. В. (вх. № 5757 від 20.10.2021р.), гр. Ковальчука І. 

Г. (вх. № 5699 від 18.10.2021р.), гр. Лєщук В. В. (вх. № 6081 від 01.11.2021р.), гр. Качмарик М. Д. 

(вх. № 6171 від 04.11.2021р.), гр. Сулік Ю. І. (вх. № 5618 від 11.10.2021р.), гр. Баланюк Н. Р. (вх. 

№ 6126 від 03.11.2021р.), гр. Шаблій О. В. (вх. № 3991 від 10.08.2021р.), гр. Атаманець І. І. (вх. 

№ 5362 від 01.10.2021р.), гр. Петрової О. В. (вх. № 6138 від 04.11.2021р.), гр. Тимчій Л. Б. (вх. № 

5578 від 08.10.2021р.), гр. Кошіль О. Ю. (вх. № 5895 від 25.10.2021р.), гр. Вербіцького В. П. (вх. 

№ 6166 від 04.11.2021р.), гр. Коваль С. А. (вх. № 5968 від 27.10.2021р.), гр. Тленюк О. В. (вх. № 

5451 від 05.10.2021р.), гр. Нечай Н. В. (вх. № 5289 від 29.09.2021р.), гр. Уйківської Л. В. (вх. № 

6112 від 03.11.2021р.), гр. Василини Р. І. (вх. № 5948 від 26.10.2021р.), , гр. Хомин С. А. (вх. № 

6410 від 15.11.2021р.), гр. Козій О. С. (вх. № 5753 від 20.10.2021р.), гр. Качор І. І. (вх. № 5479 від 

06.10.2021р.), гр. Іванчук О. Т. (вх. № 6002 від 28.10.2021р.), гр. Хомин Д. А. (вх. № 6232 від 

09.11.2021 р.), гр. Жак В. Й. (вх. № 6025 від 29.10.2021р.), гр. Купчак Г. В. (вх. № 5686 від 

13.10.2021р.), гр. Парахнюк В. П. (вх. № 5915 від 25.10.2021р.), гр. Постолюх О. Б. (вх. № 5426 

від 05.10.2021р.), гр. Пасемко В. І. (вх, № 6350 від 11.11.2021р.), гр. Гойсак О. А. (вх. № 6378 від 

12.11.2021р.), гр. Флінти В. В. (вх. № 6394 від 12.11.2021р.), гр. Дзьоба Н. В. (вх. № 6389 від 

12.11.2021р.), гр. Кобялка Г. А. (вх. № 6294 від 10.11.2021р.), гр. Моравської М. І. (вх. № 6369 від 

12.11.2021р.), гр. Пелех М. І. (вх. № 6182 від 05.11.2021р.), гр. Побідинського В. Т. (вх. № 5960 

від 26.10.2021 р.), гр. Кінь О. Р. (вх. № 4208 від 18.08.2021р.), гр. Драбчук Ю. В. (вх. № 5795 від 

20.10.2021р.), гр. Олех С. І. (вх. 5718 від 19.10.2021р.), гр. Тьора-Кавалок К. О. (вх. № 6079 від 

01.11.2021р.), гр. Антонюк О. Г. (вх. № 5602 від 12.10.2021р.), гр. Литвин І. В. (вх. № 5776 від 

20.10.2021р.), гр. Козій Р. В. (вх. № 5913 від 25.10.2021р.), гр. Ригайло З. О., що є представником 

гр. Ригайло Л. В. (вх. № 6310 від 11.11.2021р.), гр. Славути Ю. І. (вх. № 6265 від 09.11.2021р.), гр. 

Устиченка О. Д. (вх. № 6242 від 09.11.2021р.), гр. Пойшлого Р. М. (вх. № 6386 від 12.11.2021р.), 

гр. Бабій І. Ю. (вх. № 6385 від 12.11.2021р.), гр. Бляхи В. І. (вх. № 6255 від 09.11.2021р.), гр. 

Заблоцької С. С. (вх. № 12.11.2021р.), гр. Гурнік О. М. (вх. № 6281 від 10.11.2021р.), гр. Дармограй 



С. П. (вх. № 6243,6244 від 09.11.2021р.), гр. Слюсарчук М. С. (вх. № 12.11.2021р.), гр. Каплан М. 

А. (вх. № 6406 від 15.11.2021р.), гр. Тененської С. І. (вх. № 6418 від 15.11.2021р.), гр. Заяць Ю. П. 

(вх. № 4886 від 14.09.2021р.), гр. Удич І. Я. (вх. № 5344 від 01.10.2021р.), гр. Похилко Т. В. (вх. 

№ 4107 від 13.08.2021р.), гр. Будник І. М. (вх. № 5368 від 20.09.2021р.), гр. Демчук М. В. (вх. № 

6417 від 15.11.2021р.), гр. Горайської Я. Ю. (вх. № 6431 від 15.11.2021р.), гр. Братівника В. В. (вх. 

№ 6407 від 15.11.2021 р.), гр. Горайської М. Ю. (вх. № 6430 від 15.11.2021р.), гр. Бригідир С. В. 

(вх. № 6370 від 12.11.2021р.), гр. Кальби М.М. (вх. № 4136 від 16.08.2021р.), гр. Якубовського О. 

В. (вх. № 6164 від 04.11.2021р.), гр. Дзядик Н. П. (вх. № 6165 від 04.11.2021р.), гр. Дмитрів Я. В. 

(вх. № 04.11.2021р.), гр. Біловус М. Б. (вх. № 6162 від 04.11.2021р.), гр. Богатюк Л. В. (вх. № 5959 

від 26.10.2021р.), гр. Лущика В. І. (вх. № 6278 від 10.11.2021р.), гр. Кульбаба А. З. (вх. № 4058 від 

12.08.2021р.), гр. Кузика А. Л. (вх. № 5958 від 26.10.2021р.), гр. Ковальчук А. О. (вх. №6091 від 

02.11.2021р.), гр. Бубен Л. С. (вх. № 5278 від 28.09.2021р.), гр. Магери С. А. (вх. № 2818 від 

02.06.2021р.), гр. Дячук М. А. (вх. № 3674 від 22.07.2021р.), гр. Грицини М. П. (вх. №4064 від 

12.08.2021р., вх. №4785 від 09.09.2021р.), гр. Бойко М. В. (вх. № 5918 від 25.10.2021р.), гр. Бойко 

М. Л. (вх. № 5862 від 22.10.2021р.), гр. Бригідир Г. Я. (вх. № 6231 від 08.11.2021р.), гр. Гузій У. 

Ю. (вх. № 5938 від 26.10.2021р.), гр. Довгунь С. М. (вх. № 6183 від 05.11.2021р.), гр. Леник М. 

М. (вх. № 6193 від 05.11.2021р.), гр. Дехтяренко О. В. (вх. № 6356 від 11.11.2021р.), гр. Жварун І. 

Я. (вх.№6374 від 12.11.2021р.), гр. Кошелюк О. Я. (вх.№6254 від 09.11.2021р.), гр. Голубовського 

О. В. (вх.№4074 від 12.08.2021р.), гр. Грушицького Ю. С. (вх.№6227 від 08.11.2021р.), гр. 

Романчук І. О. (вх.№6136 від 04.11.2021р.), гр. Іванчук В. С. (вх. №5671 від 13.10.2021р.), гр. 

Ятищук Л. В. (вх.№5709 від 18.10.2021р.), гр. Ятищук В. Ю. (вх.№5710 від 18.10.2021р.), гр. 

Каменецької Л. В. (вх.№5781 від 20.10.2021р.), гр. Букловського О. О. (вх.№5780 від 

20.10.2021р.), гр. Фазан. І. І. (вх.№6422 від 15.11.2021р.), гр. Продіус Л. А. (вх.№6424 від 

15.11.2021р.), гр. Брегін Т. В. (вх.№5468 від 05.10.2021р.), гр. Копчи І.В.(вх.№4584 від 

02.09.2021р), гр.Макух В. П. (вх.№5617 від 11.10.2021р.), гр. Семеновського В. М. (вх.№5286 від 

29.09.2021р.), гр. Кінь Г. А. (вх.№6522 від 30.09.2021р.), гр. Калини М. П. (вх.№5912 від 

25.10.2021р.), гр. Данилевич О. Є. (вх.№Д-1514/2.4 від 28.10.2021р.) про дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони 

природного середовища (протокол № 24 від 15.11.2021р.), керуючись ст. 19, 50 Закону України  

“Про землеустрій”,  ст. 12, 116, 120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 

 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. Дати дозвіл гр. Рижику Василю Мирославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Стриївка. 

2. Дати дозвіл гр. Глинчак Володимиру Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1529 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Стриївка. 

3. Дати дозвіл гр. Крук Оресту Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6000 га. в т. ч. 

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

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

пункту с. Стриївка. 

4. Дати дозвіл гр. Пинило Руслану Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,0136 га. для 



ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Стриївка. 

5. Дати дозвіл гр. Дмитренко Адріані Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,3151 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Киданці. 

6. Дати дозвіл гр. Грицеляк Галині Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка. 

7. Дати дозвіл гр. Заєць Василю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної 

власності житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 

8. Дати дозвіл гр. Капелюх Оресту Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3051 

га в т. ч. площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Шевченка, 51/ж із земель комунальної власності житлової і громадської 

забудови та орієнтовною площею 0,0551 га. для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Шевченка із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

9.  Дати дозвіл гр. Горошко Валерію Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1666 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці. 

10. Дати дозвіл гр. Цьолко Андрію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1022 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці. 

11. Дати дозвіл гр. Гридковець Інні Петрівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

12. Дати дозвіл гр. Юзевич Ользі Олексіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1159 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

13. Дати дозвіл гр. Залецькій Оксані Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці. 

14. Дати дозвіл гр. Дробоцькому Андрію Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці. 



15. Дати дозвіл гр. Камінській Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці. 

16.  Дати дозвіл гр. Ковальчуку Ігорю Георгійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,1465 

га. в т. ч. 0,0565 га. та 0,0900 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

населеного пункту с. Базаринці. 

17. Дати дозвіл гр. Лєщук Вілену Вікторовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Травневе. 

18. Дати дозвіл гр. Качмарик Михайлу Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Травневе. 

19. Дати дозвіл гр. Сулік Юрію Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі в оренду терміном на 10 років орієнтовною площею 0,2713 га. 

для іншого сільськогосподарського призначення (будівля овочесховища) із земель комунальної 

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

Стриївка. 

20. Дати дозвіл гр. Баланюк Наталії Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка. 

21. Дати дозвіл гр. Шаблій Ользі Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,1492 га. для 

ведення особистого селянського господарства по вул. В. Великого із земель комунальної 

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

пункту с. Малий Глибочок. 

22. Дати дозвіл гр. Атаманець Ірині Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4408 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

23. Дати дозвіл гр. Петровій Ользі Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4850 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться на території колишньої Базаринецької сільської ради. 

24. Дати дозвіл гр. Тимчій Лідії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1671 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

25. Дати дозвіл гр. Кошіль Олегу Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

26. Дати дозвіл гр. Вербіцькому Василю Пилиповичу на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею           

1,8900 га. в т. ч. 1,5327 га., 0,0976 га., 0,2665 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

27. Дати дозвіл гр. Коваль Софії Анатоліївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2982 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту          с. Чагарі-Збаразькі. 

28. Дати дозвіл гр. Тленюк Ользі Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,6586 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Максимівка. 

29. Дати дозвіл гр. Нечай Назарію Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,8267 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Максимівка. 

30. Дати дозвіл гр. Уйківській Лілії Віталіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,3398 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Стриївка. 

31. Дати дозвіл гр. Василина Роману Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,3511 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Чернихівці. 

32. Дати дозвіл гр. Хомин Станіславу Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею           

1,8309 га. в т. ч. площею 0,4500 га., площею 0,5623 га., площею 0,3000 га., площею 0,5186 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Киданці. 

33. Дати дозвіл гр. Козій Оксані Степанівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3715 га. в т. ч. 

площею 0,2746 га., площею 0,0969 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 

34. Дати дозвіл гр. Качор Ілоні Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2606 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

35.  Дати дозвіл гр. Іванчук Ользі Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,9000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

36. Дати дозвіл гр. Хомин Денису Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею           

1,9063 га. в т. ч. площею 0,6000 га., площею 0,5000 га., площею 0,5000 га., площею 0,3063 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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



Киданці. 

37. Дати дозвіл гр. Жак Віталію Йосифовичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,3344 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

38. Дати дозвіл гр. Купчак Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2346 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

39. Дати дозвіл гр. Парахнюк Володимиру Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2800 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Красносільці. 

40. Дати дозвіл гр. Постолюх Оксані Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,9198 га. для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Галана із земель комунальної власності 

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

с. Чагарі-Збаразькі. 

41. Дати дозвіл гр. Пасемко Василю Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Киданці. 

42. Дати дозвіл гр. Гойсак Ользі Андріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

43. Дати дозвіл гр. Флінті Володимиру Вікторовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 2,0000 

га. в т. ч. площею 0,6000 га., площею 1,4000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Капустинці. 

44. Дати дозвіл гр. Дзьоба Надії Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,0403 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Гори-Стрийовецькі. 

45. Дати дозвіл гр. Кобялка Галині Андріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,6226 га. в т. ч. 

площею 0,1400 га., площею 0,9000 га., площею 0,1800 га., площею 0,4026 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

46. Дати дозвіл гр. Моравській Марії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

47. Дати дозвіл гр. Пелех Марії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8981 га. в т. ч. 

площею 0,5202 га., площею 0,3000 га., площею 0,0779 га., для ведення особистого селянського 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 



48. Дати дозвіл гр. Побідинському Володимиру Тарасовичу на складання проекту землеустрою 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

49. Дати дозвіл гр. Кінь Оксані Романівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,4400 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

50. Дати дозвіл гр. Драбчук Юрію Віталійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Максимівка. 

51. Дати дозвіл гр. Олех Сергію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

52. Дати дозвіл гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1725 га. для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Садовського із земель комунальної 

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

пункту м. Збараж. 

53. Дати дозвіл гр. Антонюк Олександру Григоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею               

0,4225 га. в т. ч. площею 0,2137 га., площею 0,2088 га. для ведення особистого селянського 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

54. Дати дозвіл гр. Литвин Ірині Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

55. Дати дозвіл гр. Козій Роману Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Стриївка. 

56. Дати дозвіл гр. Ригайло Людмилі Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства і передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 1,5713 га. в т. ч. площею 0,3111 га., площею 0,4484 га., 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки, площею 0,4856 га., яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці, площею 0,1352 га., яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Базаринці, площею 0,1910 га., яка знаходиться в межах населеного 

пункту із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля)  с. Чорний 

Ліс. 

57. Дати дозвіл гр. Славуті Юлії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7759 га. в т. ч. 

площею 0,2989 га., площею 0,4770 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

58. Дати дозвіл гр. Устиченку Олександру Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,5782 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 



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

с. Олишківці. 

59. Дати дозвіл гр. Пойшлому Роману Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,7000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

60. Дати дозвіл гр. Бабій Ірині Юріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,7000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

61. Дати дозвіл гр. Бляха Вікторії Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6211 га. в т. ч. 

площею 0,3948 га., площею 0,2263 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Синява. 

62. Дати дозвіл гр. Заблоцькій Стефанії Стефанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,0661 га. для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Ів. Франка із земель комунальної власності 

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

Чернихівці. 

63.Дати дозвіл гр. Гурнік Оксані Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та передачі у власність 

орієнтовною загальною площею 0,7301 га. в т. ч. площею 0,4093 га., яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки, площею 0,3208 га., яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Новий Роговець із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля). 

64. Дати дозвіл гр. Дармограй Світлані Павлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,0833 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Базаринці. 

65. Дати дозвіл гр. Дармограй Світлані Павлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,0100 га. для 

будівництва індивідуального гаража №19 із земель житлової і громадської забудови по вул. Д. 

Вишнівецького м. Збараж. 

66. Дати дозвіл гр. Слюсарчук Марії Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,1546 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка. 

67. Дати дозвіл гр. Каплан Марії Андріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства і передачі у власність 

орієнтовною загальною площею 2,0000 га. в т. ч. площею 0,9407 га., яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Новики, площею 0,4147 га., площею 0,6446 га. із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населеного пункту                   

с. Опрілівці. 

68. Дати дозвіл гр. Тененській Стефанії Ільківні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,7620 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                         с. 

Чернихівці. 

69. Дати дозвіл гр. Заєць Юрію Петровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,4000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

70. Дати дозвіл гр. Удич Ігорю Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства і передачі у власність 

орієнтовною загальною площею 1,2821 га. в т. ч. площею 1,1492 га., яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі, площею 0,1329 га., яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Гори-Стрийовецькі із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення. 

71. Дати дозвіл гр. Похилко Тарасу Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,8000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                          с. 

Чеснівський Раковець. 

72.  Дати дозвіл гр. Будник Ірині Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

73. Дати дозвіл гр. Демчук Марії Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

74. Дати дозвіл гр. Горайській Ярині Юріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

75. Дати дозвіл гр. Братівнику Василю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                          с. 

Гніздичне. 

76. Дати дозвіл гр. Горайській Мирославі Юріївні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

77. Дати дозвіл гр. Бригідир Сергію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2557 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                           с. 

Чернихівці. 

78. Дати дозвіл гр. Кальбі Михайлу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,5560 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Нижчі Луб’янки. 

79. Дати дозвіл гр. Якубовському Оресту Володимировичу  на складання проекту землеустрою 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

80. Дати дозвіл гр. Дзядик Наталії Петрівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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



особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

81.  Дати дозвіл гр. Дмитрів Ярославі Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

82. Дати дозвіл гр. Біловус Мар’яні Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Березовиця. 

83. Дати дозвіл гр. Богатюк Любов Вікторівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

84. Дати дозвіл гр. Лущику Володимиру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Березовиця. 

85. Дати дозвіл гр. Кульбаба Андрію Зіновійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель резервного фонду комунальної власності 

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

86. Дати дозвіл гр. Кузику Андрію Любомировичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

87.  Дати дозвіл гр. Ковальчук Анастасії Олександрівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

Луб’янки. 

88.  Дати дозвіл гр. Бубен Любов Степанівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,7495 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

89. Дати дозвіл гр. Магері Світлані Анатоліївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,5067 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                          с. 

Шимківці. 

90. Дати дозвіл гр. Дячук Мар’яні Анатоліївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачі у власність орієнтовною площею 0,8000 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в межах населеного с. Мусорівці. 

91. Дати дозвіл гр. Грицині Мирону Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 1,2000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                         с. 

Травневе. 

92. Дати дозвіл гр. Бойко Марії Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2785 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту                           с. 

Решнівка. 

93. Дати дозвіл гр. Бойко Максиму Леонідовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,5142 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

94. Дати дозвіл гр. Бригідир Галині Ярославівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,2304 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Чорний Ліс. 

95. Дати дозвіл гр. Гузій Уляні Юріївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,5961 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

96. Дати дозвіл гр. Довгунь Світлані Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для передачі у власність орієнтовною площею 0,3000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Травневе. 

97. Дати дозвіл гр. Ленику Максиму Мирославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка. 

98. Дати дозвіл гр. Дехтяренко Олегу Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка. 

99. Дати дозвіл гр. Жварун Ігорю Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1001 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського 

призначення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

100. Дати дозвіл гр. Кошелюк Ользі Ярославівні на складання проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0995 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

101. Дати дозвіл гр. Голубовському Олександру Васильовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0996 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського приз-

начення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

102. Дати дозвіл гр. Грушицькому Юрію Сергійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0996 га. для ве-

дення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призна-

чення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

103. Дати дозвіл гр. Романчук Ігорю Олеговичу на складання проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0996 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 



104. Дати дозвіл гр. Іванчуку Василю Степановичу на складання проекту землеустрою щодо від-

ведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1057 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

105. Дати дозвіл гр. Ятищук Людмилі Віталіївні на складання проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1002 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

106. Дати дозвіл гр. Ятищук Вадиму Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1003 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

107. Дати дозвіл гр. Каменецькій Ларисі Валентинівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для ве-

дення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призна-

чення (пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

108. Дати дозвіл гр. Булковському Олегу Олеговичу на складання проекту землеустрою щодо від-

ведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

109. Дати дозвіл гр. Фазан Ірині Ігорівні на складання проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0650 га. для ведення індивідуа-

льного садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення (пасовище), 

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

110. Дати дозвіл гр. Продіус Людмилі Андріївні на складання проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0659 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

111. Дати дозвіл гр. Брегін Тетяні Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2828 га.  в т. ч. 

площею 0,6000 га. та площею 0,2000 га., площею 0,3000 га., площею 0,1828 га. для ведення осо-

бистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського приз-

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

112. Дати дозвіл гр. Копчі Ірині Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо відве-

дення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6532 га.  в 

т. ч. площею 0,1430 га. та площею 0,2102 га., площею 0,3000 га., для ведення особистого селян-

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

які знаходяться в межах  населеного пункту с. Стриївка. 

114. Дати дозвіл гр. Макух Володимиру Петровичу на складання проекту землеустрою щодо від-

ведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,0510 га.  

в т. ч. площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тімірязєва, 2 із земель житлової та громадської забудови та  для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0510 га по вул. Тімірязєва із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах  населеного пун-

кту м. Збараж. 

115. Дати дозвіл гр. Семеновському Володимиру Михайловичу на складання проекту землеуст-

рою щодо відведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною пло-

щею 0,3116 га.  в т. ч. площею 0,0067 га., площею 0,0049 га., які знаходяться по вул. Заводська м. 

Збараж, площею 0,0700 га., яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці, площею 

0,2300 га., яка знаходиться в межах населеного пункту с. Капустинці,  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. 

116. Дати дозвіл гр. Кінь Галині Анісіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,5658 га.  в т. ч. 

площею 1,1979 га. та площею 0,3679 га., для ведення особистого селянського господарства із зе-

мель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах  

населеного пункту с. Зарудечко. 

117. Дати дозвіл гр. Калині Мирославу Петровичу на складання проекту землеустрою щодо від-

ведення земельних ділянок  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0042 га.  

в т. ч. площею 0,3000 га. та площею 0,2063 га., площею 0,1822 га., площею 0,1200 га. площею 

0,1957 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

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

с. Стриївка. 

118. Дати дозвіл гр. Данилевич Орисі Євгенівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства та передачі у 

власність орієнтовною загальною площею 0,5400 га. в т. ч. площею 0,3000 га. яка знаходяться в 

межах  населеного пункту с. Чагарі- Збаразькі. та площею 0,2400 яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Максимівка із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля). 

119. Громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

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

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

затвердження. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 
 

 

  Збаразький міський голова                                                      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 


