
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 
  

 РІШЕННЯ 

 
№ VIII/13/33                                                                                                   від 17 грудня 2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

   Розглянувши заяви гр. Балдюк О. П. (вх. № 6753 від 29.11.2021р.), гр. Двораківської О. Т. (вх. 

№ 6715 від 29.11.2021р.), гр. Ваверчак І. В. (вх. № 6664 від 25.11.2021р.), гр. Ваверчак О. М. (вх. 

№ 6665 від 25.11.2021р.), гр. Токар М. Р. (вх. № 6666 від 25.11.2021р.), гр. Кулінської О. С. (вх. № 

6673 від 25.11.2021р.), гр. Кам’янецької О. С. (вх. №6696 від 26.11.2021р. ), гр. Хомишака С. Д. 

(вх. № 6702 від 26.11.2021р.), гр. Чайковської С. М. (вх. № 6704 від 26.11.2021р.), гр. Островського 

І. В. (вх. № 6707 від 26.11.2021р.), гр. Свідерської О. В. (вх. № 6705 від 26.11.2021р.), гр. Флекей 

І. В. (вх. № 6710 від 29.11.2021р.), гр. Олещук І. Б. (№6429 від 15.11.2021р.), гр. Дутка Ж. М. (вх. 

№ 6467 від 16.11.2021р.), гр. Дутка С. М. (вх. № 6468 від 16.11.2021р.), гр. Дутка М. Д. (вх. № 

6466 від 16.11.2021р.), гр. Гулянської В. С. (вх. № 6474 від 17.11.2021р.), гр. Смолинець О. Р. (вх. 

№ 6549 від 18.11.2021р.), гр. Коцюбко О. Я. (6566, 6565 від 19.11.2021р.), гр. Олексюка М. М. (вх. 

№ 6564 від 19.11.2021р.), гр. Караван Г. М. (вх. № 6444 від 16.11.2021р.), гр. Демків В. М. (вх. № 

6463 від 16.11.2021р.), гр. Дацюк С. Ф. (вх. № 6433 від 16.11.2021р.), гр. Лагіш Р. Б. (вх. № 6611 

від 23.11.2021р.), гр. Лозовського А. З. (вх № 6608 від 23.11.2021р.), гр. Боднар Г. Т. (вх. № 6605 

від 23.11.2021р.), гр. Боднар М. В. (вх. № 6604 від 23.11.2021р.), гр. Пиріг Г. М. (вх. № 6656 від 

24.11.2021р.), гр. Василькевича А. І. (вх. № 6639 від 24.11.2021р.), гр. Шевели Ю. М. (вх. № 6628 

від 24.11.2021р.), гр. Кость А. М. (вх. № 6630 від 24.11.2021р.), гр. Смик Д. М. (вх. № 6637 від 

24.11.2021р.), гр. Смик К. М. (вх. № 6638 від 24.11.2021р.), гр. Самбір О. М. (вх. № 6595 від 

23.11.2021р.), гр. Мартиненко. В. О. (вх. № 6797 від 01.12.2021р.), гр. Середи С. Й. (вх. № 6482 

від 17.11.2021р.), гр. Дністрянського Р. І. (вх. № 6721 від 30.11.2021р.), гр. Шустак Г. П. (вх. № 

6809 від 01.12.2021р.), гр. Брегін І. Б. (вх. № 6808 від 01.12.2021р.), гр. Тленюка В. В. (вх № 6807 

від 01.12.2021р.), гр. Познанської Т. І. (вх. № 6810 від 01.12.2021р.), гр. Миськів Т. М. (вх. № 6812 

від 01.12.2021р.), гр. Бовтун І. В. (вх. № 6846 від 02.12.2021р.), гр. Краснопери І. Є. (вх. № 6845 

від 02.12.2021р.), гр. Романської М. В. (вх. № 6894 від 03.12.2021р.), гр. Довгань О. М. (вх. № 

6792 від 30.11.2021р.), гр. Цідило Є. М. (вх. № 6872 від 03.12.2021р.), гр. Кураш О. М. (вх. № 6881 

від 03.12.2021р.), гр. Боднара Р. І. (вх. № 6897 від 03.12.2021р.), гр. Козяра П. І. (вх. № 6891 від 

03.12.2021р.), гр. Букси Н. Г. (вх. № 6904 від 06.12.2021р.), гр. Базьків О. А. (вх. № 6920 від 

06.12.2021р.), гр. Рогівського Ю. М. (вх. № 6927 від 06.12.2021р.), гр. Слома О. І. (вх. № 6926 від 

06.12.2021р.), гр. Кузь Л. І. (вх. № 6928 від 06.12.2021р.), гр. Самогальської Г. У. (вх. № 6930 від 

06.12.2021р.), гр. Цюпак  О. В. (вх. № 7000 від 07.12.2021р.), гр. Гевка Б. О. (вх. № 6948, 6944 від 

07.12.2021р.), гр. Хамлай І. В. (вх. № 6776 від 07.12.2021р.), гр. Дзядика І. Є. (вх. № 6945 від 

07.12.2021р.), гр. Біленької Л. С. (вх. № 6951 від 07.12.2021р.), гр. Суходольської Л. Г. (вх. № 6995 

від 07.12.2021р.), гр. Брегін О. М. (вх. № 6993 від 07.12.2021р.), гр. Галаус П. Р. (вх. № 6994 від 

07.12.2021р.), гр. Городицької О. В. (вх. 6992 від 07.12.2021р.), гр. Шатарського М. М. (вх. № 6991 



від 07.12.2021р.), гр. Філюк Г. О. (вх. № 6990 від 07.12.2021р.), гр. Кутень О. Б. (вх. № 6952 від 

07.12.2021р.), гр. Петровської С. В. (вх. 6953 від 07.12.2021р.), гр. Базьків О. А. (вх. № 6982 від 

07.12.2021р.), гр. Тененської С. І. (вх. № 7031 від 08.12.2021р.), гр. Киричок М. К. (вх. № 7167 від 

16.12.2021р.) 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 № 25 від 07.12.2021р., № 26 від 08.12.2021р.), 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 1,0278 

га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Болязуби гр. Балдюк Ориславі Петрівні. 

1.1. Передати у власність гр. Балдюк Ориславі Петрівні земельну ділянку площею 1,0278 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0651 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 

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. Новики гр. Двораківській Оксані Тарасівні. 

2.1. Передати у власність гр. Двораківській Оксані Тарасівні земельну ділянку площею              

2,0000 га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0660 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Новики. 

3. 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. Кретівці гр. Ваверчак Ігорю Володимировичу. 

3.1. Передати у власність гр. Ваверчак Ігорю Володимировичу земельну ділянку площею  2,0000 

га. кадастровий номер 6122485600:01:003:0005 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Кретівці. 

4. 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. Кретівці гр. Ваверчак Ользі Миколаївні. 

4.1. Передати у власність гр. Ваверчак Ользі Миколаївні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122485600:01:003:0004 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Кретівці. 

5. 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. Токар Михайлу Романовичу. 

5.1. Передати у власність гр. Токар Михайлу Романовичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122487000:01:001:0661 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Новики. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0708 

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



пункту с. Базаринці гр. Кулінській Ользі Степанівні. 

6.1. Передати у власність гр. Кулінській Ользі Степанівні земельну ділянку площею 0,0708 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0362 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1027 

га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Нижчі Луб’янки гр. Кам’янецькій Ользі Семенівні. 

7.1. Передати у власність гр. Кам’янецькій Ользі Семенівні земельну ділянку площею               

0,1027 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0609 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0395 

га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж гр. Хомишаку Сергію Дмитровичу. 

8.1. Передати у власність гр. Хомишаку Сергію Дмитровичу земельну ділянку площею              

0,0395 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1056 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться по вул. Затишна м. Збараж. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0025 

га. для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в межах населеного пункту м. 

Збараж гр. Чайковській Світлані Михайлівні. 

9.1. Передати у власність гр. Чайковській Світлані Михайлівні земельну ділянку площею  0,0025 

га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1163 для будівництва індивідуального гаража № 2 по 

вул. Шевченка, із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж. 

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

0,0900 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Островському Івану Володимировичу. 

10.1. Передати у власність гр. Островському Івану Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0900 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0365 для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Єдності, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться  в межах населеного пункту м. Збараж. 

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

0,2416 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Решнівка гр. Свідерській Ользі Володимирівні. 

11.1. Передати у власність гр. Свідерській Ользі Володимирівні земельну ділянку площею 0,2416 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0482 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

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. Решнівка гр. Флекей Івану Володимировичу. 

12.1. Передати у власність гр. Флекей Івану Володимировичу земельну ділянку площею               

2,0000 га. кадастровий номер 6122489600:01:001:0625 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Решнівка. 

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

0,1200 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться в межах населеного пункту                с. 

Болязуби гр. Олещук Ірині Богданівні. 

13.1. Передати у власність гр. Олещук Ірині Богданівні земельну ділянку площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0598 для індивідуального садівництва, із земель запасу 



комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Болязуби. 

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

0,2283 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Дутка Ждану Михайловичу. 

14.1. Передати у власність гр. Дутка Ждану Михайловичу земельну ділянку площею 0,2283 га. 

кадастровий номер 6122488800:01:005:0067 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,2284 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Дутка Святославу Михайловичу. 

15.1. Передати у власність гр. Дутка Святославу Михайловичу земельну ділянку площею  0,2284 

га. кадастровий номер 6122488800:01:005:0072 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,2557 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Дутка Михайлу Даниловичу. 

16.1. Передати у власність гр. Дутка Михайлу Даниловичу земельну ділянку площею 0,2557 га. 

кадастровий номер 6122488800:01:005:0068 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,1011 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Гулянській Вірі Степанівні. 

17.1. Передати у власність гр. Гулянській Вірі Степанівні земельну ділянку площею 0,1011 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0645 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

18. 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. Травневе гр. Смолинець Оксані Романівні. 

18.1. Передати у власність гр. Смолинець Оксані Романівні земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0306 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе. 

19. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність площею 

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

та площею 0,0950 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту м. Збараж гр. Коцюбко Оксані Ярославівні. 

19.1. Передати у власність гр. Коцюбко Оксані Ярославівні земельні ділянки загальною площею 

0,1950 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0364 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єдності, 8 із земель 

житлової і громадської забудови та площею 0,0950 га. кадастровий номер 

6122480400:05:003:0359 для ведення особистого селянського господарства по вул. Єдності, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

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

0,1200 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Олексюку Максиму Миколайовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Олексюку Максиму Миколайовичу земельну ділянку площею 



0,1200 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1155 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,2310 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Решнівка гр. Караван Галині Максимівні. 

21.1. Передати у власність гр. Караван Галині Максимівні земельну ділянку площею 0,2310 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0477 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Решнівка. 

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

площею 0,3484 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Демків Володимиру Михайловичу. 

22.1. Передати у власність гр. Демків Володимиру Михайловичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3484 га. в т. ч. площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0556 та площею 0,0984 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0548, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,9694 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне гр. Дацюк Славі Федорівні. 

23.1. Передати у власність гр. Дацюк Славі Федорівні земельну ділянку площею 0,9694 га. 

кадастровий номер 6122481800:01:002:0879 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне. 

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

0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чернихівці гр. Лагіш Роману Богдановичу. 

24.1. Передати у власність гр. Лагіш Роману Богдановичу земельну ділянку площею 0,4000 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:001:0473 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,4338 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка гр. Лозовському Андрію Зіновійовичу. 

25.1. Передати у власність гр. Лозовському Андрію Зіновійовичу земельну ділянку площею 

0,4338 га. кадастровий номер 6122488400:01:001:0499 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського 

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

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

0,5615 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Боднар Ганні Тарасівні. 

26.1. Передати у власність гр. Боднар Ганні Тарасівні земельну ділянку площею 0,5615 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:001:0603 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,3383 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Боднар Мар’яні Василівні. 

27.1. Передати у власність гр. Боднар Мар’яні Василівні земельну ділянку площею 0,3383 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:001:0604 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 



населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

28. 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. Болязуби гр. Пиріг Ганні Михайлівні. 

28.1. Передати у власність гр. Пиріг Ганні Михайлівні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:003:0237 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Болязуби. 

29. 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. Василькевичу Андрію Івановичу. 

29.1. Передати у власність гр. Василькевичу Андрію Івановичу земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0706 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 

30. 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. Старий Збараж  гр. Шевелі Юлії Михайлівні. 

30.1. Передати у власність гр. Шевелі Юлії Михайлівні земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0741 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Старий Збараж. 

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

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Грицівці гр. Кость Андрію Михайловичу. 

31.1. Передати у власність гр. Кость Андрію Михайловичу земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0636 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Грицівці. 

32. 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. Капустинці гр. Смик Даніїлу Михайловичу. 

32.1. Передати у власність гр. Смик Даніїлу Михайловичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122483900:02:001:0249 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Капустинці. 

33. 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. Капустинці гр. Смик Катерині Михайлівні. 

33.1. Передати у власність гр. Смик Катерині Михайлівні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122483900:02:001:0247 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Капустинці. 

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

0,7632 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці гр. Самбір Оксані Миронівні. 

34.1. Передати у власність гр. Самбір Оксані Миронівні земельну ділянку площею 0,7632 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0243 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

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

1,3354 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 



населеного пункту с. Карначівка та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок загальною площею 0,5766 га. для ведення 

особистого селянського господарств, які знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці гр. 

Мартиненко Віктору Олександровичу. 

35.1. Передати у власність гр. Мартиненко Віктору Олександровичу. земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,9120 га. в т. ч. площею 1,3354 

га. кадастровий номер 6123884100:01:001:0663 яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Карначівка, площею 0,1004 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0210, площею 0,1577 га. 

кадастровий номер 6122483300:04:001:0326 по вул. Шевченка, площею 0,3185 га. кадастровий 

номер 6122483300:04:001:0323 із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці. 

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

0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка гр. Середі Світлані Йосипівні. 

36.1. Передати у власність гр. Середі Світлані Йосипівні земельну ділянку площею 0,4000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0496 для ведення особистого селянського господарства, 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 

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

пункту с. Чернихівці гр. Дністрянському Руслану Івановичу. 

37.1. Передати у власність гр. Дністрянському Руслану Івановичу земельну ділянку площею 

0,3000 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0314 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Шустак Галині Петрівні. 

38.1. Передати у власність гр. Шустак Галині Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0559 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Брегін Івану Богдановичу. 

39.1. Передати у власність гр. Брегін Івану Богдановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0558 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

площею 0,2667 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Тленюку Василю Васильовичу. 

40.1. Передати у власність гр. Тленюку Василю Васильовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2667 га. в т. ч. площею 0,0817 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0351 та площею 0,1850 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0642, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,0993 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Познанській Тетяні Ігорівні. 

41.1. Передати у власність гр. Познанській Тетяні Ігорівні земельну ділянку площею 0,0993 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0646 для ведення індивідуального садівництва, із земель 



резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,1081 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Чернихівці гр. Миськів Тарасу Мирославовичу. 

42.1. Передати у власність гр. Миськів Тарасу Мирославовичу земельну ділянку площею  0,1081 

га. кадастровий номер 6122488800:01:002:0545 для ведення індивідуального садівництва, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,0649 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Стриївка гр. Бовтун Ігорю Володимировичу. 

43.1. Передати у власність гр. Бовтун Ігорю Володимировичу земельну ділянку площею           

0,0649 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:0886 для ведення індивідуального садівництва, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

площею 0,5417 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі та с. Максимівка гр. Краснопері Ігорю Євгеновичу. 

44.1. Передати у власність гр. Краснопері Ігорю Євгеновичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5417 га. в т. ч. площею 0,1879 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0485 яка знаходиться в межах населеного пункту                   

с. Максимівка та площею 0,3538 га. кадастровий номер 6122486400:01:002:0285, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Гори-Стрийовецькі. 

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

площею 0,7700 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах та 

за межами населеного пункту с. Киданці гр. Романській Марії Володимирівні. 

45.1. Передати у власність гр. Романській Марії Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7700 га. в т. ч. площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0707, яка знаходиться за межами населеного пункту               

с. Киданці та площею 0,2700 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0750, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці. 

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

1,0117 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Красносільці гр. Довгань Оксані Мирославівні. 

46.1. Передати у власність гр. Довгань Оксані Мирославівні земельну ділянку площею              

1,0117 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0577 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

47. 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. Кретівці гр. Цідило Євгену Миколайовичу. 

47.1. Передати у власність гр. Цідило Євгену Миколайовичу земельну ділянку площею            

0,2000 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0200 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 

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

1,0719 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Гори-Стрийовецькі гр. Кураш Ользі Михайлівні. 

48.1. Передати у власність гр. Кураш Ользі Михайлівні земельну ділянку площею 1,0719 га. 



кадастровий номер 6122486400:01:005:0004 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі. 

49. 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. Добромірка гр. Боднару Роману Івановичу. 

49.1. Передати у власність гр. Боднару Роману Івановичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122482600:01:002:0415 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,1504 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Козяру Петру Ігоровичу. 

50.1. Передати у власність гр. Козяру Петру Ігоровичу земельну ділянку площею 0,1504 га. 

кадастровий номер 6122483000:04:001:0315 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова, 46 із земель житлової та громадської 

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

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

0,1359 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Букса Наталії Григорівні. 

51.1. Передати у власність гр. Букса Наталії Григорівні земельну ділянку площею 0,1359 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1166 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

52. 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. Чорний Ліс гр. Базьків Олегу Андрійовичу. 

52.1. Передати у власність гр. Базьків Олегу Андрійовичу земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122480400:02:001:0254 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

53. 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. Рогівському Юрію Миколайовичу. 

53.1. Передати у власність гр. Рогівському Юрію Миколайовичу земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0659 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Новики. 

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

0,6423 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. Сломі Олександрі Іванівні. 

54.1. Передати у власність гр. Сломі Олександрі Іванівні земельну ділянку площею 0,6423 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0315 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

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

0,1781 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Кузь Людмилі Іванівні. 

55.1. Передати у власність гр. Кузь Людмилі Іванівні земельну ділянку площею 0,1781 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0361 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 



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

0,0714 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Самогальській Ганні Улянівні. 

56.1. Передати у власність гр. Самогальській Ганні Улянівні земельну ділянку площею              

0,0714 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0364 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

57. 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. Синягівка гр. Цюпак Ользі Василівні. 

57.1. Передати у власність гр. Цюпак Ользі Василівні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122487800:01:002:0258 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Синягівка. 

58. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною 

площею 1,3339 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Гевку Богдану Олексійовичу. 

58.1. Передати у власність гр. Гевку Богдану Олексійовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,3339 га. в т. ч. площею 0,9539 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0419, площею 0,2900 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0477, площею 0,0900 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0482 із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

0,9000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Шили гр. Хамлай Ігорю Вячеславовичу. 

59.1. Передати у власність гр. Хамлай Ігорю Вячеславовичу земельну ділянку площею             

0,9000 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0188 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шили. 

60. 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. Кобилля гр. Дзядику Івану Євстахійовичу. 

60.1. Передати у власність гр. Дзядику Івану Євстахійовичу земельну ділянку площею                

2,0000 га. кадастровий номер 6122484500:01:002:0413 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Кобилля. 

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

площею 1,2494 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Болязуби гр. Біленькій Любов Степанівні. 

61.1. Передати у власність гр. Біленькій Любов Степанівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,2494 га. в т. ч. площею 0,3916 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0652, площею 0,7235 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0644, площею 0,1343 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0650 із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Болязуби. 

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

0,2200 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Суходольській Лесі Григорівні. 

62.1. Передати у власність гр. Суходольській Лесі Григорівні земельну ділянку площею             

0,2200 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0648 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 



знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Брегін Ользі Миколаївні. 

63.1. Передати у власність гр. Брегін Ользі Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0563 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Галаус Петру Романовичу. 

64.1. Передати у власність гр. Галаус Петру Романовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0561 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Травневе гр. Городицькій Олені Василівні. 

65.1. Передати у власність гр. Городицькій Олені Василівні земельну ділянку площею 0,2800 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0307 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе. 

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

0,3193 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Шатарському Миколі Миколайовичу. 

66.1. Передати у власність гр. Шатарському Миколі Миколайовичу земельну ділянку площею 

0,3193 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0646 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Філюк Ганні Олексіївні. 

67.1. Передати у власність гр. Філюк Ганні Олексіївні земельну ділянку площею 0,2800 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0562 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2737 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кретівці гр. Кутень Оксані Богданівні. 

68.1. Передати у власність гр. Кутень Оксані Богданівні земельну ділянку площею 0,2737 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0207 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Кретівці. 

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

1,3180 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Зарудечко гр. Петровській Світлані Валеріївні. 

69.1. Передати у власність гр. Петровській Світлані Валеріївні земельну ділянку площею  1,3180 

га. кадастровий номер 6122483900:03:001:0095 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Зарудечко. 

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

0,4819 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 



пункту с. Чорний Ліс гр. Базьків Оксані Андріївні. 

70.1. Передати у власність гр. Базьків Оксані Андріївні земельну ділянку площею 0,4819 га. 

кадастровий номер 6122480400:02:001:0253 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

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

0,7620 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Тененській Стефанії Ільківні. 

71.1.Передати у власність гр. Тененській Стефанії Ільківні земельну ділянку площею 0,7620 га. 

кадастровий номер 6122488800:01:001:0175 для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,2191 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Киричок Миколі Константиновичу. 

72.1. Передати у власність гр. Киричок Миколі Константиновичу земельну ділянку площею 

0,2191 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1170 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

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

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

  
 

Збаразький міський голова                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


