
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 
№ VIII/11/84                                                                                         від 19 листопада 2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 

 

   Розглянувши заяви гр. Яремишин О. Г. ( вх. № 4747 від 08.09.2021 р.), гр. Стецько А. В. ( вх. 

№ 4795 від 09.09.2021 р.), гр. Бас Л. В. ( вх. № 4803 від 09.09.2021 р.), гр. Агрес У. П. ( вх. № 

4675 від 06.09.2021 р.), гр. Василевського О. Є. ( вх. № 4663 від 06.09.2021 р.), гр. Мішталь О. 

М. ( вх. № 4666 від 06.09.2021 р.), гр. Нагай Н. І. ( вх. № 4672 від 06.09.2021 р.), гр. Шампанюка 

А. Б. ( вх. № 4684 від 07.09.2021 р.), гр. Шампанюка І. Б. ( вх. № 4685 від 07.09.2021 р.), гр. 

Тлумацького Р. О. ( вх. № 4682 від 07.09.2021 р.), гр. Шелехманова М. І. ( вх. № 4741 від 

08.09.2021 р.), гр. Ляски С. І. ( вх. № 4851 від 10.09.2021 р.), гр. Сіндеєв М. Л. ( вх. № 4850 від 

10.09.2021 р.), гр. Сторожук Н. І ( вх. № 4849 від 10.09.2021 р.), гр. Монагіної О. А. ( вх. № 

4848 від 10.09.2021 р.), гр. Атаманець М. О. ( вх. № 17.09.2021 р. ), гр. Дзьоби М. М. ( вх. № 

4995 від 16.09.2021 р.), гр. Дзьоби О. М. ( вх. № 4996 від 16.09.2021 р.), гр. Тютюника І. Є. ( 

вх. № 4999 від 17.09.2021 р.), гр. Драпали Л. М. ( вх. № 5001 від 17.09.2021 р.), гр. Волошин І. 

А. ( вх. № 5000 від 17.09.2021 р.), гр. Шалай І. Б. ( вх. № 5003 від 17.09.2021 р.), гр. Конечного 

Л. Р. ( вх. № 4997 від 17.09.2021 р.), гр. Адамішина А. М. ( вх. 5013 від 17.09.2021 р.), гр. 

Шафраської Г. Я. ( вх. № 5012 від 17.09.2021 р.), гр. Комендат П. І. ( вх. № 4846 від 10.09.2021 

р.), гр. Бригідир Ю. Б. ( вх. № 4847 від 10.09.2021 р.), гр. Кобзар Ю. І. ( вх. № 4824 від 

10.09.2021 р.), гр. Щуцького О. С. ( вх. 4825 від 10.09.2021 р.), гр. Присяжнюк Л. М. ( вх. № 

4829 від 10.09.2021 р.), гр. Стойко С. В. ( вх. № 4831 від 10.09.2021 р.), гр. Стойко С. В. ( вх. № 

4832 від 10.09.2021 р.), гр. Мандибури О. Ю. ( вх. № 4833 від 10.09.2021 р.), гр. Паліводи Н. 

М. ( вх. № 4834 від 10.09.2021 р.), гр. Крисоватого В. М. ( вх. № 4835 від 10.09.2021 р.), гр. 

Маленчака Я. Я. ( вх. № 4920 від 15.09.2021 р.), гр. Чорної І. О. ( вх. № 4925 від 15.09.2021 р.), 

гр. Купини А. Т. ( вх. № 5043 від 20.09.2021 р.), гр. Стецько А. В. ( вх. № 5028 від 20.09.2021 

р.), гр. Герасимлюк Н. М. ( вх. № 5026 від 20.09.2021 р.), гр. Васкул А. М. ( вх. № 5042 від 

20.09.2021 р.), гр. Москалюка В. Г. ( вх. № 5046 від 20.09.2021 р.), гр. Стецька В. В. ( вх. № 

5020 від 17.09.2021 р.), гр. Олех М. М. (вх. №4830 від 10.09.2021 р.), гр. Поліщук І. В. ( вх. № 

4917 від 15.09.2021 р.), гр. Граблюка А. П. ( вх. № 4961 від 16.09.2021 р.), гр. Лірук Н. Р. ( вх. 

№ 4950 від 16.09.2021 р.), гр. Кондратюк Г. С. ( вх. № 4949 від 16.09.2021 р.), гр.  Бойчака В. 

Я. ( вх. № 4870 від 13.09.2021 р.), гр. Кость В. І. ( вх. № 4868 від 13.09.2021 р.), гр. Денис Л. С. 

( вх. № 4867 від 13.09.2021 р.), гр. Буклешов А.О.  ( вх. № 4910 від 14.09.2021 р.), гр. Шеліга 

М. А. ( вх. № 4470 від 01.09.2021 р.), гр. Яснюка М. І. ( вх. № 4477 від 01.09.2021 р.), гр. 

Мельник І. П. ( вх. № 4471 від 01.09.2021 р.), гр. Кравчука С. П. ( вх. № 4498 від 02.09.2021 р.), 

гр. Марко Б. Б. ( вх. № 4471 від 31.08.2021 р.), гр. Чуба С. П. ( вх. № 4451 від 31.08.2021 р.), гр. 

Сторожук В. Т. ( вх. № 5056 від 20.09.2021 р.), гр. Панчишина В. В. ( вх. № 5055 від 20.09.2021 

р.), гр. Сенчишина М. В. ( вх. № 5054 від 20.09.2021 р.), гр. Королишин І. М. ( вх. № 5058 від 



21.09.2021 р.), гр. Устименко Н. В. ( вх. № 5062 від 21.09.2021 р.), гр. Устименко І. П. ( вх. № 

5061 від 21.09.2021 р.), гр. Бабій М. О. ( вх. № 5060 від 21.09.2021 р.), гр. Резніка В. С. ( вх. № 

5063 від 21.09.2021 р.), гр. Піщанської В. І. ( вх. № 5097 від 21.09.2021 р.), гр. Шідлаускас О. 

Є. ( вх. № 5098 від 21.09.2021 р.), гр. Янков В. О. ( вх. № 5117 від 22.09.2021 р.), гр. Мороз С. 

Г. ( вх. № 5099 від 21.09.2021 р.), гр. Самотіса Ю. І. ( вх. № 5111 від 22.09.2021 р.), гр. Лавренюк 

Н. В. ( вх. № 5102 від 22.09.2021 р.), гр. Розводовської Г. В. ( вх. № 4459 від 31.08.2021 р.), гр. 

Гарбузюк В. П. ( вх. № 4404 від 27.08.2021 р.), гр. Селевчука Т. Є. ( вх. № 4407 від 27.08.2021 

р.), гр. Максимишина І. І. ( вх. № 4586 від 02.09.2021 р.), гр. Демків Н. В. ( вх. № 4594 від 

03.09.2021 р.), гр. Дутка Н. І. ( вх. № 4617 від 03.09.2021 р.), гр. Гуски О. М. ( вх. № 4596,4598 

від 03.09.2021 р.), гр. Поліщука В. М. ( вх. № 4901 від 14.09.2021 р.), гр. Симчишина М. Ю. ( 

вх. № 4906 від 14.09.2021 р.), гр. Шмигель Т. М. ( вх. № 5127 від 22.09.2021 р.), гр. Щокіна В. 

Б. ( вх. № 5132 від 23.09.2021 р.), гр. Невідомої Л. П. ( вх. № 5130 від 22.09.2021 р.), гр. 

Малаховського О. З. ( вх. № 5136 від 23.09.2021 р.), гр. Бурих Д. С. ( вх. № 5159 від 23.09.2021 

р.), гр. Кравців Н. В. ( вх. № 5182 від 24.09.2021 р.), гр. Заблоцького Я. Р. ( вх. № 5198 від 

24.09.2021 р.), гр. Гулика В. П. ( вх. № 5197 від 24.09.2021 р.), гр. Левчука М. Г. ( вх. № 5199 

від 24.09.2021 р.), гр. Голод М. І. ( вх. № 5200 від 24.09.2021 р.), гр. Дербач Н. Р. (вх. № 5205 

від 27.09.2021р.), гр. Кульки С. П. (вх. № 5216 від 27.09.2021 р.), гр. Резніка Г. І. (вх. № 5240 

від 27.09.2021 р.), гр. Залещика В. В. (вх. № 5224 від 27.09.2021р.), гр. Назарчука В. А. (вх. № 

5276 від 28.09.2021р.), гр. Буднік О. В. (вх. № 5265 від 28.09.2021р.), гр. Польового А. Я. (вх. 

№ 5266 від 28.09.2021р.), гр. Вовчука В. М. (вх. №5267 від 28.09.2021р.), гр. Олійник І. В. (вх. 

№ 5284, 5283 від 28.09.2021р.), гр. Симів А. Б. (вх. № 5280 від 28.09.2021р.), гр. Брикайло Б. 

В. (вх. № 5305 від 29.09.2021р.), гр. Литвинчук Г. Т. (вх. № 5304 від 29.09.2021р.), гр. Брунди 

В.Ф. (вх.№ 5363 від 01.10.2021 р), гр. Берези А.О. (гр. 5358 від 01.10.2021 р.), гр. Троценко 

О.М. (вх.№5418 від 04.10.2021р.), гр. Памбукяна Р.І. (вх. № 5529 від 07.10.2021 р.), гр. Римара 

С.В. (вх.№ 5518 від 07.10.2021 р.), гр. Добридень С. В. (вх. № 5571 від 08.10.2021р.), гр. Назар 

О. З. (вх. № 5561 від 08.10.2021р.), гр. Табачної О. М. (вх. № 5419 від 05.10.2021р.), гр. Юган 

О. В. (вх. №5405 від 04.10.2021р.), гр. Качки П. Я. (вх. № 5407 від 04.10.2021р.), гр. Тимофеєва 

В. Є. (вх. № 5420 від 05.10.2021р.),, гр. Рудого О. М. (вх. № 5427 від 05.10.2021р.), гр. 

Павлишина І. В. (вх. № 485 від 12.02.2019 р.), гр. Твардовського Я. Я. (вх. № 5414 від 

04.10.2021р.), гр. Борівець О. В. (вх. № 5492 від 06.10.2021р.), гр. Гальви М. О. (вх. № 5425 від 

05.10.2021р.), гр. Комендат М. В. (вх. № 5580 від 08.10.2021 р.), Цвях А. В. (вх. № 5481 від 

06.10.2021р.), гр. Нікуліної С. М. (вх. № Н-1412/2.7 від 08.10.2021 р.), гр. Димко Н. В. (вх. № 

Д-1414/2.7 від 08.10.2021р.), гр. Димка О. М. (вх. № 1413/2.7 від 08.10.2021р.), гр. Гв’язди Н. 

Р. (вх. №5621 від 12.10.2021р.), гр. Яремчук Н. Т. (вх. № 5620 від 12.10.2021р.) проекти 

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

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

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

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища  

(протокол № 20 від 05.10.2021р., № 21 від 06.10.2021р., № 22 від 12.10.2021р.), керуючись ст. 

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

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій”, ст. 21 Закону 

України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

0,3817 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки  гр. Яремишин Ользі Григорівні. 
1.1. Передати у власність гр. Яремишин Ользі Григорівні земельну ділянку  площею 0,3817 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0415 для ведення особистого селянського господарства,  

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



в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Стецько Ангеліні Валентинівні. 

2.1. Передати у власність гр.  Стецько Ангеліні Валентинівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1138 із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
3.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту          

с. Стриївка  гр. Бас Людмилі Василівні. 

3.1. Передати у власність гр. Бас Людмилі Василівні земельну ділянку  площею 0,0640 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1053 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,6926 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява  гр. Агрес Уляні Петрівні. 
4.1. Передати у власність гр. Агрес Уляні Петрівні земельну ділянку  площею 0,6926 га. 

кадастровий номер 6122487800:01:001:0378 для ведення особистого селянського господарства,  

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

за межами населеного пункту с. Синява. 
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка  гр. Василевському Олександру Євгеновичу. 
5.1. Передати у власність гр. Василевському Олександру Євгеновичу земельну ділянку  

площею 1,5000 га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0043 для ведення особистого 

селянського господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 
6.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Мішталь Оксані Михайлівні 
6.1. Передати у власність гр. Мішталь Оксані Михайлівні земельну ділянку  площею            

0,1000 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0465 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2434 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка  гр. Нагай Надії Іванівні. 
7.1. Передати у власність гр. Нагай Надії Іванівні земельну ділянку  площею 0,2434 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0495 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 
8.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1438 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці  гр. Шампанюку Андрію Богдановичу. 
8.1. Передати у власність гр.  Шампанюку Андрію Богдановичу земельну ділянку  площею 

0,1438 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0513 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 



населеного пункту с. Киданці  гр. Шампанюку Ігору Богдановичу. 
9.1. Передати у власність гр.  Шампанюку Ігору Богдановичу земельну ділянку  площею 0,1000 

га. кадастровий номер 61224842200:02:002:0464 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

1,8114 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка гр. Тлумацькому Роману Олеговичу. 
10.1. Передати у власність гр.  Тлумацькому Роману Олеговичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,8114 га. кадастровий номер 

6122486400:01:003:0037 із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка гр. Шелехманову Михайлу Івановичу. 
11.1. Передати у власність гр.  Шелехменову Михайлу Івановичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,7500 га. кадастровий номер 

6122486400:01:003:0041 із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 
12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Ляска Степану Івановичу. 
12.1. Передати у власність гр.  Ляска Степану Івановичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1133 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,9720 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Сіндеєв Марії Лаврентіївні. 
13.1. Передати у власність гр.  Сіндеєв Марії Лаврентіївні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,9720 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1137 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,8114 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка гр. Сторожук Надії Іванівні. 
14.1. Передати у власність гр.  Сторожук Надії Іванівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,8114 га. кадастровий номер 

6122486400:01:003:0039 із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка гр. Моначіні Ользі Антонівні. 
15.1. Передати у власність гр.  Моначіні Ользі Антонівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122486400:01:003:0047 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 
16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4931 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Атаманець Марії Олегівні. 
16.1. Передати у власність гр.  Атаманець Марії Олегівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4931 га. кадастровий номер 



6122481500:02:002:0402 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6304 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Новий Роговець гр. Дзьоба Михайлу Михайловичу. 
17.1. Передати у власність гр.  Дзьоба Михайлу Михайловичу земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,6304 га. кадастровий номер 

6122481500:03:003:0098 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 
18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5715 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Новий Роговець гр. Дзьоба Ользі Михайлівні. 
18.1. Передати у власність гр. Дзьоба Ользі Михайлівні земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,5715 га. кадастровий номер 

6122481500:03:003:0097 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Тютюник Ігору Євгеновичу. 
19.1. Передати у власність гр.  Тютюник Ігору Євгеновичу земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1140 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5876 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чагарі Збаразькі гр. Драпалі Людмилі Миколаївні. 
20.1. Передати у власність гр.  Драпалі Людмилі Миколаївні земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,5876 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0309 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі Збаразькі. 
21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1765 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи гр. Волошин Ірині Андріївні. 
21.1. Передати у власність гр.  Волошин Ірині Андріївні земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1765 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0637 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Шалай Ірині Богданівні. 
22.1. Передати у власність гр.  Шалай Ірині Богданівні земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0431 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Конечному Любомиру Рудольфовичу. 
23.1. Передати у власність гр.  Конечному Любомиру Рудольфовичу земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1132 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Бзаринці гр. Адамішин Андрію Михайловичу. 
24.1. Передати у власність гр. Адамішин Андрію Михайловичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1145 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2300 га. для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Іванчани гр. Шафранській Галині Ярославівні. 
25.1. Передати у власність гр.  Шафранській Галині Ярославівні земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови площею 0,2300 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:001:0143 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці по вул. Шкільна,7. 
26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,9531 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Комендат Петру Івановичу. 
26.1. Передати у власність гр.  Комендат Петру Івановичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,9531 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0370 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Травневе гр. Бригідир Юлії Богданівні. 
27.1. Передати у власність гр.  Бригідир Юлії Богданівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,0000 га. кадастровий номер 

6122488400:01:003:0548 із земель резервного фонду сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Травневе. 
28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0230 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж гр. Кобзар Юрію Івановичу. 
28.1. Передати у власність гр.  Кобзар Юрію Івановичу земельну ділянку площею 0,0230 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1055 для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Затишна із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж. 
29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту               

с. Стриївка  гр. Щуцькому Олегу Станіславовичу. 
29.1. Передати у власність гр. Щуцькому Олегу Станіславовичу земельну ділянку  площею 

0,0640 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1043 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Присяжнюк Ларисі Миколаївні. 
30.1. Передати у власність гр.  Присяжнюк Ларисі Миколаївні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1136 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Стойко Світлані Володимирівні. 
31.1. Передати у власність гр. Стойко Світлані Володимирівні земельну ділянку для ведення 



особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0366 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Стойко Сергію Васильовичу. 
32.1. Передати у власність гр. Стойко Сергію Васильовичу земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0369 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

0,0756 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського 

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

Олені Юріївні. 
33.1. Передати у власність гр. Мандибурі Олені Юріївні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0756 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1147 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці гр. Паліводі Надії Михайлівні. 
34.1. Передати у власність гр. Паліводі Надії Михайлівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,5000 га. кадастровий номер 

6122484200:01:001:0702 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 
35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Крисоватому Володимиру Мар’яновичу. 
35.1. Передати у власність гр. Крисоватому Володимиру Мар’яновичу земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0368 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту                     

с. Стриївка  гр. Маленчаку Ярославу Ярославовичу. 
36.1. Передати у власність гр. Маленчаку Ярославу Ярославовичу земельну ділянку  площею 

0,0640 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1061 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка  гр. Чорні Ірині Олегівні. 
37.1. Передати у власність гр. Чорні Ірині Олегівні земельну ділянку  площею 0,7500 га. 

кадастровий номер 6122486400:01:003:0042 для ведення особистого селянського господарства,  

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

за межами населеного пункту с. Максимівка. 
38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Грицівці гр. Купині Андрію Тадейовичу. 
38.1. Передати у власність гр. Купині Андрію Тадейовичу земельну ділянку  площею 0,3000 

га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0193 для ведення особистого селянського 

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



яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці. 
39.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту            

с. Стриївка  гр. Стецько Ангеліні Валентинівні. 
39.1. Передати у власність гр. Стецько Ангеліні Валентинівні земельну ділянку  площею 0,0640 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1059 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту             

с. Стриївка  гр. Герасимлюк Ніні Миколаївні. 
40.1. Передати у власність гр. Герасимлюк Ніні Миколаївні земельну ділянку  площею 0,0640 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1068 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Васкул Андрію Миколайовичу. 
41.1. Передати у власність гр. Васкул Андрію Миколайовичу земельну ділянку  площею 0,1200 

га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0632 для ведення індивідуального садівництва,  із 

земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,9000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Москалюку Володимиру Григоровичу. 
42.1. Передати у власність гр. Москалюку Володимиру Григоровичу земельну ділянку  площею 

1,9000 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1134 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,9720 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Стецьку Василю Васильовичу. 
43.1. Передати у власність гр. Стецьку Василю Васильовичу земельну ділянку  площею 1,9720 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1139 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Травневе гр. Олех Марії Миколаївні. 
44.1. Передати у власність гр. Олех Марії Миколаївні земельну ділянку  площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0645 для ведення особистого селянського господарства,  

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

за межами населеного пункту с. Травневе. 
45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Поліщук Ірині Володимирівні. 
45.1. Передати у власність гр. Поліщук Ірині Володимирівні земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1135 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0492 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 



населеного пункту с. Базаринці гр. Граблюку Андрію Петровичу. 
46.1. Передати у власність гр. Граблюку Андрію Петровичу земельну ділянку  площею 0,0492 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0357 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0659 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту             

с. Стриївка  гр. Лірук Наталії Романівні. 
47.1. Передати у власність гр. Лірук Наталії Романівні земельну ділянку  площею 0,0659 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1062 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,0641 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту              

с. Стриївка  гр. Кондратюк Галині Сергіївні. 
48.1. Передати у власність гр. Кондратюк Галині Сергіївні земельну ділянку  площею             

0,0641 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1063 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,1469 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Решнівка гр. Бойчак Володимиру Ярославовичу. 
49.1. Передати у власність гр. Бойчак Володимиру Ярославовичу земельну ділянку  площею 

0,1469 га. кадастровий номер 6122489600:03:002:0019 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 
50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Кость Володимиру Івановичу. 
50.1. Передати у власність гр. Кость Володимиру Івановичу земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0367 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 
51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1183 га. для для індивідуального садівництва, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Розношинці гр. Денис Лідії Степанівні. 
51.1. Передати у власність гр. Денис Лідії Степанівні земельну ділянку  площею 0,1183 га. 

кадастровий номер 6122485400:03:001:0285 для індивідуального садівництва,  із земель запасу 

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

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

0,2754 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Решнівка гр. Буклешов Андрію Олександровичу. 
52.1. Передати у власність гр. Буклешов Андрію Олександровичу земельну ділянку  площею 

0,2754 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0475 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 
53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Івашківці  гр. Шеліга Миколі Андрійовичу. 
53.1. Передати у власність гр. Шеліга Миколі Андрійовичу земельну ділянку  площею                  

0,1200 га. кадастровий номер 6122483000:01:001:0755 для ведення індивідуального 



садівництва, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Івашківці. 
54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,4587 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Чагарі-Збаразькі гр. Яснюк Марії Іванівні. 
54.1. Передати у власність гр. Яснюк Марії Іванівні земельну ділянку  площею 0,4587 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0306 для ведення особистого селянського господарства,  

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

в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 
55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту          

с. Стриївка  гр. Мельник Ірині Петрівні. 
55.1. Передати у власність гр. Мельник Ірині Петрівні земельну ділянку  площею 0,0640 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:0930 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

0,0148 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  м. Збараж гр. Кравчуку Сергію Пилиповичу. 
56.1. Передати у власність гр. Кравчуку Сергію Пилиповичу земельну ділянку  площею 0,0148 

га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1151 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
57. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Максимівка гр. Марко Борису Богдановичу. 
57.1. Передати у власність гр. Марко Борису Богдановичу земельну ділянку  площею            

0,7500 га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0035 для ведення особистого селянського 

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

за межами населеного пункту с. Максимівка. 
58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,9500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Киданці гр. Чуба Сергію Павловичу. 
58.1. Передати у власність гр. Чуба Сергію Павловичу земельну ділянку  площею 0,9500 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0240 для ведення особистого селянського господарства,  

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

в межах населеного пункту с. Киданці. 
59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0700 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту                 

с. Стриївка  гр. Сторожук Володимиру Теофільовичу. 
59.1. Передати у власність гр. Сторожук Володимиру Теофільовичу земельну ділянку  площею 

0,0700 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1065 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Болязуби гр. Панчишину Володимиру Володимировичу. 
60.1. Передати у власність гр. Панчишину Володимиру Володимировичу земельну ділянку  

площею 1,0000 га. кадастровий номер 6122484800:01:003:0226 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  (пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Болязуби. 
61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 



1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Болязуби гр. Сенчишин Марії Василівні. 
61.1. Передати у власність гр. Сенчишин Марії Василівні земельну ділянку  площею             

1,0000 га. кадастровий номер 6122484800:01:003:0227 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Болязуби. 

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

0,0812 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Базаринці гр. Королишин Ірині Миколаївні. 
62.1. Передати у власність гр. Королишин Ірині Миколаївні земельну ділянку  площею 0,0812 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0356 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3700 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Олишківці гр. Устименко Наталії Віталіївні. 
63.1. Передати у власність гр. Устименко Наталії Віталіївні земельну ділянку  площею  0,3700 

га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0202 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3216 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Олишківці гр. Устименко Івану Петровичу. 
64.1. Передати у власність гр. Устименко Івану Петровичу земельну ділянку  площею             

0,3216 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0304 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3200 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Олишківці гр. Бабій Марії Олександрівні. 
65.1. Передати у власність гр. Бабій Марії Олександрівні земельну ділянку площею              

0,3200 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0305 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2565 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Олишківці гр. Резніку Віталію Степановичу. 
66.1. Передати у власність гр. Резніку Віталію Степановичу земельну ділянку  площею 0,2565 

га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0297 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0700 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту            

с. Стриївка  гр. Піщанській Вірі  Іванівні. 

67.1. Передати у власність гр. Піщанській Вірі Іванівні земельну ділянку  площею 0,0700 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1058 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,8114 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Максимівка гр. Шідлаускас Олені Євгенівні. 

68.1. Передати у власність гр. Шідлаускас Олені Євгенівні земельну ділянку  площею           



1,8114 га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0040 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 

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

0,2970 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Нижчі Луб’янки гр. Янков Володимиру Олексійовичу. 

69.1. Передати у власність гр. Янков Володимиру Олексійовичу земельну ділянку  площею 

0,2970 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0598 для ведення особистого селянського 

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

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

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

1,8114 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Максимівка гр. Мороз Світлані Георгіївні. 

70.1. Передати у власність гр. Мороз Світлані Георгіївні земельну ділянку  площею 1,8114 га. 

кадастровий номер 6122486400:01:003:0038 для ведення особистого селянського господарства,  

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

за межами населеного пункту с. Максимівка. 

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

0,0650 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту            

с. Стриївка  гр. Самотіс Юрію Івановичу. 

71.1. Передати у власність гр. Самотіс Юрію Івановичу земельну ділянку  площею 0,0650 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1064 для індивідуального садівництва, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2883 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Колодне гр. Лавренюк Надії Василівні. 

72.1. Передати у власність гр. Лавренюк Надії Василівні земельну ділянку  площею                

0,2883 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0772 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 

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

0,0917 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Шимківці гр. Розводовській Галині Володимирівні. 

73.1. Передати у власність гр. Розводовській Галині Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,0917 га. кадастровий номер 6122489600:04:001:0238 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

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

0,1800 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Гарбузюк Віталію 

Петровичу. 
74.1. Передати у власність гр. Гарбузюк Віталію Петровичу земельну ділянку площею  0,1800 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0445, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

1,1888 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Хоми гр. Селевчуку Тарасу Євгеновичу. 

75.1. Передати у власність гр. Селевчуку Тарасу Євгеновичу земельну ділянку  площею 1,1888 

га. кадастровий номер 6122481800:03:001:0115 для ведення особистого селянського 

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



яка знаходиться в межах населеного пункту с. Хоми. 

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

0,0910 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  м. Збараж гр. Максимишин Іванні Іванівні. 

76.1. Передати у власність гр. Максимишин Іванні Іванівні земельну ділянку  площею           

0,0910 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1341 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

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

0,1838 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Івашківці гр. Демків Надії Василівні. 

77.1. Передати у власність гр. Демків Надії Василівні земельну ділянку  площею 0,1838 га. 

кадастровий номер 6122483000:04:001:0314 для ведення особистого селянського господарства,  

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

в межах населеного пункту с. Івашківці. 

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

0,0650 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту             

с. Стриївка  гр. Дутка Наталії Іванівні. 

78.1. Передати у власність гр. Дутка Наталії Іванівні земельну ділянку  площею 0,0650 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1050 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства та затвердити технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 

0,7486 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Вищі Луб’янки гр. Гуска Ользі Михайлівні. 
79.1. Передати у власність гр. Гуска Ользі Михайлівні земельні ділянки загальною площею 1,9986 га. в т. ч. 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0384 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зелена, 4 із земель 

житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 1,7486 га. в т. ч. площею 0,1191 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0390 по вул. Зелена; 

площею 0,4295 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0410; площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0391, площею 1,0000 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0375, із земель 

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

Луб’янки. 
80. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Заруддя гр. Поліщуку Володимиру Михайловичу. 

80.1. Передати у власність гр. Поліщуку Володимиру Михайловичу земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122483300:01:001:1029 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Заруддя. 

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

0,1000 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту           

с. Чернихівці  гр. Симчишину Миколі Юрійовичу. 

81.1. Передати у власність гр. Симчишину Миколі Юрійовичу земельну ділянку  площею 

0,1000 га. кадастровий номер 6122488800:01:002:0544 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 



населеного пункту  с. Іванчани гр. Шмигель Тетяні Михайлівні. 

82.1. Передати у власність гр. Шмигель Тетяні Михайлівні земельну ділянку  площею          

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0650 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Іванчани. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Новики гр. Щокін Віталію Борисовичу. 

83.1. Передати у власність гр. Щокін Віталію Борисовичу земельну ділянку  площею             

2,0000 га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0656 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Новики. 

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

0,0596 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту            

с. Базаринці гр. Невідомі Лілії Петрівні. 

84.1. Передати у власність гр. Невідомі Лілії Петрівні земельну ділянку  площею 0,0596 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:002:0299 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,6000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Синява гр. Малаховському Олексію Зіновійовичу. 

85.1. Передати у власність гр. Малаховському Олексію Зіновійовичу земельну ділянку  

площею 0,6000 га. кадастровий номер 6122487800:01:005:0011 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Карначівка гр. Бурих Денису Сергійовичу. 

86.1. Передати у власність гр. Бурих Денису Сергійовичу земельну ділянку  площею              

2,0000 га. кадастровий номер 6123884100:01:002:0020 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Карначівка. 

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

0,0763 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Базаринці гр. Кравців Надії Володимирівні. 

87.1. Передати у власність гр. Кравців Надії Володимирівні земельну ділянку  площею 0,0763 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1149 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту           

с. Стриївка  гр. Заблоцькому Ярославу Романовичу. 

88.1. Передати у власність гр. Заблоцькому Ярославу Романовичу земельну ділянку  площею 

0,0640 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1070 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,9527 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Добромірка гр. Гулику Володимиру Петровичу. 

89.1. Передати у власність гр. Гулику Володимиру Петровичу земельну ділянку  площею 

1,9527 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0371 для ведення особистого селянського 



господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

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

1,4040 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Нижчі Луб’янки гр. Левчуку Максиму Григоровичу. 

90.1. Передати у власність гр. Левчуку Максиму Григоровичу земельну ділянку  площею 

1,4040 га. кадастровий номер 6122486700:01:001:1133 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с. Новики гр. Голод Марії Іванівні. 

91.1. Передати у власність гр. Голод Марії Іванівні земельну ділянку  площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122487000:01:001:0653 для ведення особистого селянського господарства,  

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Новики. 

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

0,0700 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту          

с. Стриївка гр. Дербач Надії Романівні. 

92.1. Передати у власність гр. Дербач Надії Романівні земельну ділянку  площею 0,0700 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1067 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Стриївка. 

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

площею 1,0974 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Олишківці гр. Кулька Сергію Петровичу. 

93.1. Передати у власність гр. Кулька Сергію Петровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею площею 1,0974 га в т. ч. площею 

0,3445 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0299, площею 0,2850 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0301, площею 0,2071 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0300, 

0,2608 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0302 із земель комунальної власності 

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

с. Олишківці. 

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

0,3441 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки  гр. Резніку Григорію Ігоровичу. 

94.1. Передати у власність гр. Резніку Григорію Ігоровичу земельну ділянку  площею          

0,3441 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0432 для ведення особистого селянського 

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

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

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

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка  гр. Залещику Василю Васильовичу. 

95.1. Передати у власність гр. Залещику Василю Васильовичу земельну ділянку  площею 

0,7500 га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0050 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 

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

0,1600 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Назарчуку Віталію Антоновичу. 

96.1. Передати у власність гр. Назарчуку Віталію Антоновичу земельну ділянку  площею 

0,1600 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1151 для ведення особистого селянського 



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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Іванчани гр. Буднік Олені Володимирівні. 

97.1. Передати у власність гр. Буднік Олені Володимирівні земельну ділянку  площею           

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0654 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Іванчани. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Іванчани гр. Польовому Андрію Ярославовичу. 

98.1. Передати у власність гр. Польовому Андрію Ярославовичу земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0651 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Іванчани. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Кобилля гр. Вовчуку Володимиру Миколайовичу. 

99.1. Передати у власність гр. Вовчуку Володимиру Миколайовичу земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122484500:01:004:0002 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Кобилля. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Новики гр. Олійник Ірині Володимирівні. 

100.1. Передати у власність гр. Олійник Ірині Володимирівні земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0654 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Новики. 

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

0,0650 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту          

с. Стриївка  гр. Олійник Ірині Володимирівні. 

101.1. Передати у власність гр. Олійник Ірині Володимирівні земельну ділянку  площею 0,0650 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1060 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка гр. Симів Анатолію Богдановичу. 

102.1. Передати у власність гр. Симів Анатолію Богдановичу земельну ділянку  площею 1,0000 

га. кадастровий номер 6122486400:01:003:0045 для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

(пасовища) яка знаходиться за межами населеного пункту с. Максимівка. 

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

1,9853 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Новики гр. Брикайло Богдану Володимировичу. 

103.1. Передати у власність гр. Брикайло Богдану Володимировичу земельну ділянку  площею 

1,9833 га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0655 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Новики. 

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



1,4110 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Красносільці гр. Литвинчук Ганні Теодорівні. 

104.1. Передати у власність гр. Литвинчук Ганні Теодорівні земельну ділянку  площею 1,4110 

га. кадастровий номер 6122485400:01:001:0008 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

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

0,0820 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці гр. Брунді Володимиру Федоровичу. 
105.1. Передати у власність гр. Брунді Володимиру Федоровичу земельну ділянку  площею 

0,0820 га. кадастровий номер 6122480400:05:002:0301 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

1,3268 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка  гр. Березі Андрію Орестовичу. 

106.1. Передати у власність гр. Березі Андрію Орестовичу земельну ділянку  площею 1,3268 

га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0380 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,0700 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Стриївка гр. Троценко Олександру Миколайовичу. 

107.1. Передати у власність гр. Троценко Олександру Миколайовичу земельну ділянку  

площею 0,0700 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1066 для індивідуального 

садівництва,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

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

1,9530  га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Добромірка  гр. Памбукяну Руслану Івановичу. 

108.1. Передати у власність гр. Памбукяну Руслану Івановичу земельну ділянку  площею 

1,9530 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0373 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(пасовища), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,1000 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту           

с. Чернихівці гр. Римару Степану Васильовичу. 

109.1. Передати у власність гр. Римару Степану Васильовичу земельну ділянку  площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122488800:01:002:0546 для індивідуального садівництва,  із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Добридень Сергію Володимировичу. 

110.1. Передати у власність гр. Добридень Сергію Володимировичу земельну ділянку  площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0634 для ведення індивідуального 

садівництва,  із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського 

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

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

0,1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базариці гр. Назар Оксані Зіновіївні. 

111.1. Передати у власність гр. Назар Оксані Зіновіївні земельну ділянку для ведення 



особистого селянського господарства площею 0,1800 га. кадастровий номер 

6122480400:01:001:1153 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,5500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Табачній Ользі Михайлівні. 

112.1. Передати у власність гр. Табачній Ользі Михайлівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,5500 га. кадастровий номер 

6122483100:01:001:0564 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Зарубинці. 

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

0,2192 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Кретівці гр. Юган Олександрі Володимирівні. 

113.1. Передати у власність гр. Юган Олександрі Володимирівні земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2192 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0188 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Новики  гр. Качці Петру Ярославовичу. 

114.1. Передати у власність гр. Качці Петру Ярославовичу земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0652 для ведення особистого селянського 

господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Новики. 

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

1,1300 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Тимофеєву Василю Євгеновичу. 

115.1. Передати у власність гр. Тимофеєву Василю Євгеновичу земельну ділянку  площею 

1,1300 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0466 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

0,5500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Рудому Олегу Михайловичу. 

116.1. Передати у власність гр. Рудому Олегу Михайловичу земельну ділянку  площею 0,5500 

га. кадастровий номер 6122483100:01:001:0565 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Зарубинці. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Стриївка гр. Павлишину Ігорю Володимировичу. 

117.1. Передати у власність гр. Павлишину Ігорю Володимировичу земельну ділянку  площею 

0,0640 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:0855 для індивідуального садівництва,  із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Твардовському Ярославу Ярославовичу. 

118.1. Передати у власність гр. Твардовському Ярославу Ярославовичу земельну ділянку  

площею 0,7500 га. кадастровий номер 6122483100:01:001:0563 для ведення особистого 

селянського господарства,  із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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



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

0,4067 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Болязуби гр. Борівець Оксані Василівні. 

119.1. Передати у власність гр. Борівець Оксані Василівні земельну ділянку  площею 0,4067 

га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0642 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби. 

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

0,4635 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Старий Збараж гр. Гальві Максиму Олеговичу. 

120.1. Передати у власність гр. Гальві Максиму Олеговичу земельну ділянку  площею 0,4635 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0112 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

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

0,5800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Комендат Марії Володимирівні. 

121.1. Передати у власність гр. Комендат Марії Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,5800 га. кадастровий номер 6122486700:01:002:0613 для ведення особистого селянського 

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

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

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

1,8808 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Мала Березовиця гр. Цвях Андрію Васильовичу. 

122.1. Передати у власність гр. Цвях Андрію Васильовичу земельну ділянку  площею 1,8808 

га. кадастровий номер 6122483600:01:001:0641 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Мала Березовиця. 

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

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Добромірка гр. Нікуліній Стефанії Михайлівні. 

123.1. Передати у власність гр. Нікуліній Стефанії Михайлівні земельну ділянку  площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122482600:01:003:0002 для ведення індивідуального 

садівництва  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Добромірка гр. Димко Наталії Валеріївні. 

124.1. Передати у власність гр. Димко Наталії Валеріївні земельну ділянку  площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122482600:01:004:0002 для ведення індивідуального садівництва  із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Добромірка гр. Димку Олександру Михайловичу. 

125.1. Передати у власність гр. Димку Олександру Михайловичу земельну ділянку  площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122482600:01:004:0023 для ведення індивідуального 

садівництва  із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,4450 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 



населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Гв’язді Наталії Романівні. 

126.1. Передати у власність гр. Гв’язді Наталії Романівні земельну ділянку  площею 0,4450 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0442 для ведення особистого селянського господарства,  

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

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

0,0953 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Залужжя гр. Яремчук Наталії Тарасівні. 

127.1. Передати у власність гр. Яремчук Наталії Тарасівні земельну ділянку  площею 0,0953 

га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0534 для ведення особистого селянського 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя. 
128. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 
129. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

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

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

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


