
 

     
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/13/34                                                                                          від 17 грудня 2021 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх у 

власність громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Миколенко В. В. (вх. № 6770 від 30.11.221р.), гр. Шульгая В. Ф. (вх. № 

6777 від 30.11.2021р.), гр. Сливки Г. З. (вх. № 6521 від 18.11.2021р.), гр. Драпали З. І. (вх. № 6745 

від 29.11.2021р.), гр. Венгринович Н. Д. (вх. № 6713 від 29.11.2021р.), гр. Бляха Н. В. (вх. № 6733 

від 29.11.2021р.), гр. Гасай Г. В. (вх. №6732 від 29.11.2021р.), гр. Кириченко А. В. (вх. № 6663 від 

25.11.2021р.), гр. Гулик Д. М. (вх. № 6669 від 25.11.2021р.), гр. Онисько В. М. (вх. № 6657 від 

25.11.2021р.), гр. Гавриш М. І. (вх. № 6678 від 25.11.2021р.), гр. Хамлай М. М. (вх. № 6697,6698 

від 26.11.2021р.), гр. Николишин М. О. (вх. № 6703 від 26.11.2021р.), гр. Гурніку А. І. (вх. №6689 

від 26.11.2021 р.), гр. Вавричука В. Ю. (вх. № 6690 від 26.11.2021р.), гр. Вавричука Ю. С. (вх. № 

6692 від 26.11.2021р.), гр. Чубко Т. А. (вх. № 6571 від 22.11.2021р.), гр. Зелінської Н. І. (вх. № 

6415 від 15.11.2021р.), гр. Пацули Н. І. (вх. № 6514 від 18.11.2021р.), гр. Шмігель Т. Д. (вх. № 

6404 від 15.11.2021р.), гр. Солтис О. О. (вх. № 6516 від 18.11.2021р.), гр. Горбач С. О. (вх. № 6709 

від 29.11.2021р.), гр. Гембаровської М. Г. (вх. № 6573 від 22.11.2021р.), гр. Комар Г. Т. (вх. № 6581 

від 22.11.2021р.), гр. Смик В. І. (вх. № 6615 від 23.11.2021р.), гр. Грушка А. К. (вх. № 6647 від 

24.11.2021р.), гр. Супрун С. В. (вх. 6633 від 24.11.2021р.), гр. Гайдука М. Д. (вх. № 6649 від 

24.11.2021р.), гр. Довбуш М. Д. (вх. № 6650 від 24.11.2021р.), гр. Білого І. П. (вх. № 6471 від 

16.11.2021р.), гр. Романець Г. А. (вх. № 6470 від 16.11.2021р.), гр. Лабайчук Н. І. (вх. № 6652 від 

24.11.2021р.), гр. Яремкевича В. І. (вх. № 6617 від 23.11.2021р.), гр. Романюка С. Є. (вх. № 6602 

від 23.11.2021р.), гр. Каплуна В. Б. (вх. № 6612 від 23.11.2021р.), гр. Діденко Т. М. (вх. № 6479 від 

17.11.2021р.), гр. Петровського Ю. І. (вх. № 6570 від 22.11.2021р.), гр. Баришовець В. І. (вх. № 

6563 від 19.11.2021р.), гр. Мінько Д. Б. (вх. № 6502 від 17.11.2021р.), гр. Коваль З. А. (вх. № 6434 

від 16.11.2021р.), гр. Богуцького М. С. (вх. №6626, 6627 від 24.11.2021р.), гр. Мінцюк Г. М. (вх. 

№ 6562 від 19.11.2021р.), гр. Краснопери С. В. (вх. № 6576 від 22.11.2021р.), гр. Тьора -Кавалок 

К. О. (вх. № 6574 від 22.11.2021р.), гр. Скрипій М. В. (вх. № 6451 від 16.11.2021р.), гр. Комара М. 

Г. (вх. № 6582, 6583 від 22.11.2021р.), гр. Яремишина М. Т. (вх. № 6446 від 16.11.2021р.), гр. 

Вавричук А. В. (вх. № 6691 від 26.11.2021р.), гр. Мурзи К. Л. (вх. № 6523 від 18.11.2021р.), гр. 

Ручинської Л. Д. (вх. № 6456 від 16.11.2021р.), гр. Клімова П. Я. (вх № 6506 від 18.11.2021р.), гр. 

Репети О. С. (гр. 6505 від 18.11.2021р.), гр.  Бубен Л. С. (вх. № 6616 від 23.11.2021р.), гр. Юсика 

І. Г. (вх. № 6620 від 23.11.2021р.), гр. Демків О. В. (вх. № 6790 від 30.11.2021р. ), гр. Гопалюк М. 

Й. (вх. № 6876 від 03.12.2021р.), гр. Строєвуса М. В. (вх. № 6895 від 03.12.2021р.), гр. Бранець Х. 

А. (вх. № 6837 від 02.12.2021р.), гр. Кушніра Я. В. (вх.№6836 від 02.12.2021р.), гр. Добровольсь-

кого Ю. В. (вх. № 6805 від 01.12.2021р.), гр. Середи Р. В. (вх. № 6870 від 02.12.2021р.), гр. Мясні-

кової В. П. (вх. № 6867 від 02.12.2021р.), гр. Шмигельської О. Т. (вх. № 6866 від 02.12.2021р.), гр. 



Кодлюк М. Д. (вх. № 6844 від 02.12.2021р.), гр. Кобялки Г. А. (вх. № 6832 від 01.12.2021р.), гр. 

Кодлюк М. В. (вх. № 6843 від 02.12.2021р.), гр. Ребези М. М. (вх. № 6847 від 02.12.2021р.). гр. 

Латуринського В. М. (вх. № 6834 від 01.12.2021р.), гр. Латуринського М. М. (вх № 6835 від 

01.12.2021р.), гр. Слівчука С. В. (вх. № 6875 від 03.12.2021р.), гр. Поповича М. О. (вх. № 6806 від 

01.12.2021р.), гр. Русина В. А. (вх. № 6873 від 03.12.2021р.), гр. Пиріжок М. Т. (вх. № 6880 від 

03.12.2021 р.), гр. Кушка М. І. (вх. № 6887 від 03.12.2021р.), гр. Дурановського С. С. (вх. № 6932 

від 06.12.2021р.), гр. Дурановської М. Б. (вх. № 6931 від 06.12.2021р.), гр. Кіщенко А. А. (вх. № 

6938 від 06.12.2021р.), гр. Зелінської Н. І. (вх. № 6937 від 06.12.2021р.), гр. Волиняк Г. С. (вх. № 

7005 від 08.12.2021р.), гр. Ключник М. В. (вх. № 6949 від 07.12.2021р.), гр. Підставки Р. В. (вх. № 

7006 від 08.12.2021р.), гр. Мельничук Л. Я. (вх. № 6966 від 07.12.2021р.), гр. Клімик Я. П. (вх. № 

6986 від 07.12.2021р.), гр. Клімик М. І. (вх. № 6985 від 07.12.2021р.), гр. Брегін М. Р. ( вх. № 6989 

від 07.12.2021р.), гр. Робак Г. П. (вх. № 6959 від 07.12.2021р.), гр. Пахолок Г. В. (вх. № 6960 від 

07.12.2021р.), гр. Романюк М. М. (вх. № 6962 від 07.12.2021р.), гр. Тиш М. М. (вх. № 6967 від 

07.12.2021р.), гр. Панасюка Ю. С. (вх. № 6968 від 07.12.2021р.), гр. Павлишин О. П. (вх. № 6969 

від 07.12.2021р.), гр. Колодій Д. Є. (вх. № 6160 від 26.11.2021р.), технічні документації щодо вста-

новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), витяги з державного земельного када-

стру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових книг 

а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, аг-

ропромислового 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1325 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту                      с. 

Доброводи гр. Миколенко Віталію Вікторовичу. 

1.1. Передати у власність гр. Миколенко Віталію Вікторовичу земельну ділянку площею            

0,1325 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0768 для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богуна, 28 із земель житлової та громадсь-

кої забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6832 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка гр. Шульгаю Василю Федоро-

вичу. 

2.1. Передати у власність гр. Шульгаю Василю Федоровичу земельну ділянку для ведення особи-

стого селянського господарства загальною площею 0,6832 га. в т. ч. площею 0,4106 га. кадастро-

вий номер 6122489600:03:001:0481 по вул. Л. Українки, площею 0,2726 га. кадастровий номер    із 

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

с. Решнівка. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4342 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Карначівка гр. Сливці Галині Зіновіївні. 

3.1. Передати у власність гр. Сливці Галині Зіновіївні земельну ділянку площею 0,4342 га. када-

стровий номер 6123884100:02:001:0260 для ведення особистого селянського господарства із зе-

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

Карначівка. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3121 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 



знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі- Збаразькі гр. Драпалі Зеновії Іванівні. 

4.1. Передати у власність гр. Драпалі Зеновії Іванівні земельну ділянку площею 0,3121 га. кадас-

тровий номер 6122486400:04:001:0307 для ведення особистого селянського господарства із зе-

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

Чагарі- Збаразькі. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0072 га. в т. ч. площею 0,1026 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,43 та за-

гальною площею для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах на-

селеного пункту с. Чумалі гр. Венгринович Надії Дмитрівні. 

5.1. Передати у власність гр. Венгринович Надії Дмитрівні земельні ділянки площею 0,1026 га. 

кадастровий номер 6122487000:04:001:0256 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 43 із земель житлової і громадської забу-

дови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9046 га. га. в т. ч. 

площею 0,4100 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0262, площею 0,1600 га. кадастровий 

номер 6122487000:04:001:0251, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0264, 

площею 0,1846 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0258 із земель сільськогосподарського 

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

6. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площею 0,2480 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,8421 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Бляха Наталії Василівні. 

6.1. Передати у власність гр. Бляха Наталії Василівні земельні ділянки площею 0,2480 га. кадас-

тровий номер 6122488400:02:001:0629 для будівництва і обслуговування житлового будинку, го-

сподарських будівель і споруд по вул. Вишнева, 20 із земель житлової та громадської забудови та 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8421 га. в т. ч.  площею 

0,1854 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0635, площею 0,1303 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0637, площею 0,5264 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0640 із земель 

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

ївка. 
7. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) площею 0,1800 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вишнева, 1 та загальною площею 0,7461 га. для ведення осо-

бистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Гасай Галині 

Володимирівні. 

7.1. Передати у власність гр. Гасай Галині Володимирівні земельні ділянки  площею 0,1800 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0638 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Вишнева, 1 із земель житлової та громадської забу-

дови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,7461 га. в т. ч. площею 0,3171 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0553, площею 0,4290 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0552, 

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

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1209 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці                            гр. Кириченко 

Андрію Володимировичу. 

8.1. Передати у власність гр. Кириченко Андрію Володимировичу земельну ділянку загальною 

площею 0,1209 га. в т. ч. площею 0,0632 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0360 та пло-

щею 0,0577 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0353 для ведення особистого селянського 

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

селеного пункту с. Шимківці. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1700 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд, по вул. Помаранчевої революції, 63 яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Залужжя гр. Гулик Дмитру Михайловичу. 

9.1. Передати у власність гр. Гулик Дмитру Михайловичу земельну ділянку площею 0,1700 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0367 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Помаранчевої революції, 63 із земель житлової та 

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

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0555 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, по вул. Травнева, 33, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж гр. Онисько Василю Миколайовичу. 

10.1. Передати у власність гр. Онисько Василю Миколайовичу земельну ділянку площею  0,0555 

га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1164 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови, по вул. Тра-

внева, 33, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4752 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Гавриш Марії Іванівні. 

11.1. Передати у власність гр. Гавриш Марії Іванівні земельну ділянку площею 0,4752 га. кадаст-

ровий номер 6122488400:02:001:0626 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

ївка. 

12. 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 по вул. Шевченка, 23 та площею 0,2662 га. для ведення особис-

того селянського, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр. Хамлай Мирославі Ми-

рославівні. 

12.1. Передати у власність гр. Хамлай Мирославі Мирославівні земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0191 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 23 із земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,2662 га. кадастровий номер 6122489200:02:002:0192 для ведення особис-

того селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Шили. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4200 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Николишин Марії Олександрівні. 

13.1. Передати у власність гр. Николишин Марії Олександрівні земельну ділянку площею 0,4200 

га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0459 для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пун-

кту с. Вищі Луб’янки. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Шевченка, 30 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  

с. Вищі Луб’янки гр. Гурніку Андрію Івановичу. 

14.1. Передати у власність гр. Гурніку Андрію Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0456 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3119 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Вавричуку Володимиру Юрійовичу. 

15.1. Передати у власність гр. Вавричуку Володимиру Юрійовичу земельну ділянку площею 



0,3119 га. кадастровий номер 6122489600:01:002:0248 для ведення особистого селянського гос-

подарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах насе-

леного пункту с. Шимківці. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4956 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Вавричуку Юрію Сергійовичу. 

16.1. Передати у власність гр. Вавричуку Юрію Сергійовичу земельну ділянку площею 0,4956 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:003:0358 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Шимківці. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2359 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Чубко Тадею Андрійовичу. 

17.1. Передати у власність гр. Чубко Тадею Андрійовичу земельну ділянку площею 0,2359 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0718 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Заруддя 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Стефаника, 32 для будівництва і обслугову-

вання житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту   с. Розношинці гр. Зелінській Надії Іванівні. 

18.1. Передати у власність гр. Зелінській Надії Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. када-

стровий номер 6122485400:03:001:0289 для будівництва і обслуговування житлового будинку, го-

сподарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 32 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Розношинці. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2896 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Пацулі Надії Ігорівні. 

19.1. Передати у власність гр. Пацулі Надії Ігорівні земельну ділянку площею 0,2896 га. кадаст-

ровий номер 6122482400:02:001:0646 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

роводи. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0113 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Шмігель Тетяні Дем’янівні. 

20.1. Передати у власність гр. Шмігель Тетяні Дем’янівні земельну ділянку площею 0,0113 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1160 для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Стефаника із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1001 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шили гр. Солтис Олександрі Онуфріївні. 

21.1. Передати у власність гр. Солтис Олександрі Онуфріївні земельну ділянку площею 0,1001 

га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0279 для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пун-

кту с. Шили. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості)  в т. ч. площею 0,2500 га. по вул. Княжна, 9 для будівництва і обслу-

говування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею  0,5040 га. 

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

Чернихівці гр. Горбач Стефанії Онуфріївні. 

22.1. Передати у власність гр. Горбач Стефанії Онуфріївні. земельну ділянку  площею 0,2500 га. 



кадастровий номер 6122488800:02:002:0309 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Княжна, 9 із земель житлової і громадської забудови 

та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,5040 га. в т. ч. площею 

0,2153 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0306 по вул. Княжна, площею 0,2887 га. кадас-

тровий номер 6122488800:02:002:0310 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2304 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски гр. Гембаровській Марії Григорівні. 

23.1. Передати у власність гр. гр. Гембаровській Марії Григорівні земельну ділянку площею 

0,2304 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0049 для ведення особистого селянського гос-

подарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах насе-

леного пункту с. Ліски. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3910 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Комар Ганні Теодорі-

вні. 

24.1. Передати у власність гр. Комар Ганні Теодорівні земельна ділянка загальною площею 0,3910 

га. в т. ч. площею 0,1056 га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0521 та площею 0,2854 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0523 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Чернихівці. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Лесі Українки, 34  для будівництва і обслуго-

вування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту   с. Максимівка гр. Смик Володимирі Іванівні. 

25.1. Передати у власність гр. Смик Володимирі Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0270 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 34 із земель житлової та громадської 

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

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування                                                                  

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 24 та площею 0,0684 га. 

для ведення особистого селянського, які знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне гр. 

Грушка Анатолію Казимировичу. 

26.1. Передати у власність гр. Грушка Анатолію Казимировичу земельні ділянки  площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0776 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 24 із земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0684 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0797 по вул. Морозенка для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1659 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка гр. Супрун Сергію Володимировичу. 

27.1. Передати у власність гр. Супрун Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1659 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1100 для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пу-

нкту с. Стриївка. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. по вул. І. Франка, 29 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Максимівка гр. Гайдуку Михайлу Дмитровичу. 



28.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Гайдуку Михайлу Дмитровичу, гр. Єднарович 

Ганні Дмитрівні, гр. Гайдуку Івану Дмитровичу земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:001:0489 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господар-

ських будівель і споруд по вул. І. Франка, 29 із земель житлової та громадської забудови, яка зна-

ходиться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Довбуш Марії Дмитрівні. 

29.1. Передати у власність гр. Довбуш Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,4500 га. ка-

дастровий номер 6122486400:02:002:0218 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Максимівка. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8455 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі           гр. Білому 

Ігорю Петровичу. 

30.1. Передати у власність гр. Білому Ігорю Петровичу земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 0,6983 га. в т. ч. площею 0,1482 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:002:0206 та площею 0,5501 га. кадастровий номер 

61224864600:02:002:0216 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1437 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Романець Ганні Андріївні. 

31.1. Передати у власність гр. Романець Ганні Андріївні земельну ділянку площею 0,1437 га. ка-

дастровий номер 6122482400:02:001:0645 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Доброводи. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5879 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Розношинці                     гр. Лабайчук 

Надії Іванівні. 

32.1. Передати у власність гр. Лабайчук Надії Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5879 га. в т. ч. площею 0,4679 га. кадастровий 

номер 6122485400:03:001:0293 та площею 0,1200 га. кадастровий номер 6122485400:01:002:0035 

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

с. Розношинці. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Дружби, 49 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  

Грицівці гр. Яремкевичу Василю Івановичу. 

33.1. Передати у власність гр. Яремкевичу Василю Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0186 для будівництва і обслуговування житлового бу-

динку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби, 49 із земель житлової та громадської за-

будови, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Грицівці. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0055 га. для будівництва індивідуального гаража № 16  по вул. 

Гайдамацька, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Романюку Степану Євге-

новичу. 

34.1. Передати у власність гр. Романюку Степану Євгеновичу земельну ділянку площею 0,0055 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1364 для будівництва індивідуального гаража № 16  по 

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



пункту м. Збараж. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1163 га. по вул. Шкільна, 5 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  

с. Зарубинці гр. Каплуну Володимиру Богдановичу. 

35.1. Передати у власність гр. Каплуну Володимиру Богдановичу земельну ділянку площею 

0,1163 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0503 для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 5 із земель житлової та громадсь-

кої забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1371 га. по вул. Центральна, 57 для будівництва і обслугову-

вання житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту  с. Іванчани гр. Діденко Тетяні Миколаївні. 

36.1. Передати у власність гр. Діденко Тетяні Миколаївні земельну ділянку площею 0,1371 га. 

кадастровий номер 6122483600:01:004:0018 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Центральна, 57 із земель житлової та громадської 

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

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3324 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці гр. Петровському Юрію 

Івановичу. 

37.1. Передати у власність гр. Петровському Юрію Івановичу земельну ділянку загальною пло-

щею 1,3324 га. в т. ч. площею 0,8504 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0302 та площею 

0,4820 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0301 для ведення особистого селянського гос-

подарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населе-

ного пункту с. Мусорівці. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0100 га. для будівництва індивідуального гаража гаража № 3 

по вул. Гайдамацька, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Баришовець Ва-

лентині Іванівні. 

38.1. Передати у власність гр. Баришовець Валентині Іванівні земельну ділянку площею 0,0100 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1362 для будівництва індивідуального гаража № 3 по 

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

пункту м. Збараж. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. по вул. Я. Мудрого, 28 для будівництва і обслугову-

вання житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту   м. Збараж гр. Мінько Дмитру Борисовичу. 

39.1. Передати у власність гр. Мінько Дмитру Борисовичу земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1162 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Я. Мудрого, 28 із земель житлової та громадської 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8610 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Коваль Зіновії Андріївні. 

40.1. Передати у власність гр. гр. Коваль Зіновії Андріївні. земельну ділянку для ведення особи-

стого селянського господарства загальною площею 0,8610 га. в т. ч. площею 0,4500 га. кадастро-

вий номер 6122484500:02:002:0684, площею 0,4110 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0686 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Кобилля. 
41. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 



в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. по вул. Старозбаразька, 138а для будівництва і обслу-

говування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства, загальною площею 0,7000 га. які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж 

гр. Богуцькому Михайлу Степановичу. 

41.1. Передати у власність гр. Богуцькому Михайлу Степановичу земельні ділянки площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0742 для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Старозбаразька, 138 а із земель житлової 

та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

0,700 га. в т. ч площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0744, площею 0,4500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0751 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
42. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. по вул. І. Франка, 60 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 1,6476 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Мі-

нцюк Галині Михайлівні. 

42.1. Передати у власність гр. Мінцюк Галині Михайлівні земельні ділянки в т. ч. площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0401 по вул. І. Франка, 60  для будівництва і обслуго-

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

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,6476 га. пло-

щею 0,4635 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0426, площею 1,0198 га. кадастровий но-

мер 6122481500:02:002:0420, площею 0,1643 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0427 із 

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

с. Вищі Луб’янки. 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Максимівка                        гр. Краснопері Стефанії Василівні. 
43.1. Передати у власність гр. Краснопері Стефанії Василівні земельні ділянки для ведення особистого селян-

ського господарства загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,1249 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0483 по вул. Шевченка та площею 0,4751 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0486 із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 
44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га. по вул. Садовського, 42 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж гр. Тьора -Кавалок 

Катерині Олександрівні. 
44.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні та гр. Кавалок Олексан-

дру Степановичу земельну ділянку площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0977 для будів-

ництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовського, 42 із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
45. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,1400 га. по вул. Б. Хмельницького, 4  для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,5950 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Базаринці гр. Скрипію Михайлу Володимировичу. 
45.1. Передати у власність гр. Скрипію Михайлу Володимировичу земельні ділянки  площею 0,1400 га. кадас-

тровий номер 6122480400:05:001:0363 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських бу-

дівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 4 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особис-

того селянського господарства загальною площею 0,5950 га. в т. ч. площею 0,1400 га. кадастровий номер 

6122480400:05:002:0266, площею 0,3195 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0317, площею 0,1355 га. ка-

дастровий номер 6122480400:05:001:0364 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Базаринці. 
46. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,2430 га. по вул. Кривулі, 46 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд та площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Комару Михайлу Гавриловичу. 
46.1. Передати у власність гр. Комару Михайлу Гавриловичу земельні ділянки загальною площею 0,4430 га. в 



т. ч. площею 0,2430 га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0522 для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кривулі, 46 із земель житлової та громадської забудови 

та для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122488800:02:003:0524 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах насе-

леного пункту                   с. Чернихівці. 
47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 1,0397 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки                гр. Яремишину Миколі Тарасовичу. 
47.1. Передати у власність гр. Яремишину Миколі Тарасовичу земельні ділянки для ведення особистого селя-

нського господарства загальною площею 1,0397 га. в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0441, площею 0,3445 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0440, площею 0,4952 га. ка-

дастровий номер 6122481500:02:001:0452 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
48. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,1723 га. по вул. Шкільна, 37 для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-

подарських будівель і споруд та загальною площею 0,6597 га. для ведення особистого селянського господар-

ства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Вавричук Аллі Володимирівні. 
48.1. Передати у власність гр. Вавричук Аллі Володимирівні земельні ділянки  площею 0,1723 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:002:0249 для будівництва і обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 37 із земель житлової та громадської забу-

дови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6597 га. в т. ч. 

площею 0,3479 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0357, площею 0,3118 га. кадастровий 

номер 6122489600:01:002:0249, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
49. Затвердити технічну документацію 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 та загальною площею 0,9499 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Решнівка гр. Мурзі Клавдії Леонтіївні. 
49.1. Передати у власність гр. Мурзі Клавдії Леонтіївні земельні ділянки  площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0478 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Шевченка, 40 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського госпо-

дарства загальною площею  0,9499 га в т. ч. площею 0,4262 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0480 по 

вул. Шевченка, площею 0,5237 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0479 із земель сільськогосподар-

ського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка. 
50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,6337 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки                гр. Ручинській Лесі Дмитрівні. 
50.1. Передати у власність гр. Ручинській Лесі Дмитрівні земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,6337 га. в т. ч. площею 0,2594 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0608 по вул. Лесі Українки, площею 0,3743 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0596 

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

Луб’янки. 
51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 1,0744 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Шимківці                           гр. Клімову Петру Яковичу. 
51.1. Передати у власність гр. Клімову Петру Яковичу земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,0744 га. в т. ч. площею 0,2523 га. кадастровий 

номер 6122489600:01:002:0250, площею 0,3448 га. кадастровий номер 6122489600:02:002:0247, 

площею 0,3273 га. кадастровий номер 6122489600:02:002:0248, площею 0,1500 га. кадастровий 

номер 6122489600:02:003:0359 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1556 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах на-

селеного пункту с. Старий Збараж гр. Репеті Олегу Степановичу. 
52.1. Передати у власність гр. Репеті Олегу Степановичу земельну ділянку площею 0,1556 га. кадастровий но-

мер 6122488200:02:001:0748 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподар-

ського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) площею 0,1755 га. по вул. Зелена, 12 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Максимівка гр. Бубен Любов Сте-

панівні. 
53.1. Передати у власність гр. Бубен Любов Степанівні земельну ділянку площею 0,1755 га. кадастровий номер 

6122486400:02:002:0217 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Зелена, 12 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Максимівка. 
54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  площею 0,2500 га. по вул. Клин, 10 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд та загальною площею 1,2592 га. для ведення особистого селянського господарства, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Іванчани гр. Юсику Івану Григоровичу. 
54.1. Передати у власність гр. Юсику Івану Григоровичу земельні ділянки  площею 0,2500 га. кадастровий но-

мер 6122483600:02:001:0347 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Клин, 10 із земель житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського гос-

подарства загальною площею 1,25 92 га. в т. ч. площею 0,1074 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0346 

, площею 0,7955 га. кадастровий номер 6122483600:02:001:0348, площею 0,3563 га. кадастровий номер 

6122483600:02:001:0349, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах насе-

леного пункту с. Іванчани. 
55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка і с. Травневе. гр. Демків Оксані Володимирівні. 
55.1. Передати у власність гр. Демків Оксані Володимирівні земельні ділянки для ведення особистого селянсь-

кого господарства загальною площею 0,7500 га. в т. ч. площею 0,2342 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0555, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе, площею 0,1972 га. кадастро-

вий номер 6122488400:02:002:0641, площею 0,2022 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0644 площею 

0,1164 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0352 по вул. Шевченка із земель сільськогосподарського при-

значення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 
56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Очеретянська, 5 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту                      с. Гніздичне гр. 

Гопалюк Марії Йосипівні. 
56.1. Передати у власність гр. Гопалюк Марії Йосипівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122481800:02:003:0452 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Очеретянська, 5 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Гніздичне. 
57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0678 га. по вул. Центральна, 25 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Киданці гр. Строєвусу Ми-

хайлу Васильовичу. 
57.1. Передати у власність гр. Строєвусу Михайлу Васильовичу земельну ділянку площею 0,0678 га. кадастро-

вий номер 6122484200:02:001:0507 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді-

вель і споруд по вул. Центральна, 25 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах на-

селеного пункту с. Киданці. 
58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0972 га. по вул. Сірка, 12 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту    м. Збараж гр. Бранець Христині Ан-

дріївні. 
58.1. Передати у власність гр. Бранець Христині Андріївні земельну ділянку площею 0,0972 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:004:0984 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Сірка, 12 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж. 
59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Дружби, 89 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Кретівці гр. Кушніру Ярославу Ва-

сильовичу. 
59.1. Передати у власність гр. Кушніру Ярославу Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122485600:02:001:0205 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дружби, 89 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кретівці. 
60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) площею 0,1000 га. по вул. Чорновола, 37 для будівництва і обслуговування житлового будинку, го-

сподарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збараж гр. Добровольському 

Юрію Володимировичу. 
60.1. Передати у власність гр. Добровольському Юрію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1165 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарсь-

ких будівель і споруд по вул. Чорновола, 37 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                    м. Збараж. 
61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0609 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту                      м. Збараж гр. Середі Роману Васильовичу. 
61.1. Передати у власність гр. Середі Роману Васильовичу земельну ділянку площею 0,0609 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:004:0985 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Паркова, 4 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж. 
62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1291 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах на-

селеного пункту с. Зарубинці гр. Мясніковій Вірі Павлівні. 
62.1. Передати у власність гр. Мясніковій Вірі Павлівні земельну ділянку площею 0,1291 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0504 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 
63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1097 га. по вул. Кінцева, 440 для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-

подарських будівель і споруд , яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Доброводи гр. Шмигельській 

Ользі Теодорівні. 
63.1. Передати у власність гр. Шмигельській Ользі Теодорівні земельну ділянку площею          0,1097 га. када-

стровий номер 6122482400:02:001:0647 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Кінцева, 44, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи. 
64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,2757 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Кодлюку Миколі Дмитровичу. 
64.1. Передати у власність гр. Кодлюку Миколі Дмитровичу земельну ділянку для ведення особистого селян-

ського господарства загальною площею 0,2757 га. в т. ч. площею 0,0927 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0106, площею 0,1049 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0107, площею 0,0781 га. ка-

дастровий номер 6122487000:03:001:0110 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 
65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Хатки, 12 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту    с. Максимівка гр. Кобялка Галині 

Андріївні. 
65.1. Передати у власність гр. Кобялка Галині Андріївні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122486400:02:002:0219 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Хатки, 12 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Максимівка. 
66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Світанок, 1 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд та загальною площею 0,5597 га. для ведення особистого селянського господарства, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Кодлюк Марії Володимирівні. 
66.1. Передати у власність гр. Кодлюк Марії Володимирівні земельні ділянки  площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0117 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Світанок, 1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5597 га. в. т. ч. площею 0,1258 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0108, площею 0,1456 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0109, площею 0,1932 га. ка-

дастровий номер 6122487000:03:001:0111, площею 0,0951 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0105 із зе-

мель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 
67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Молодіжна, 56 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 1,0219 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Ребезі Миколі Миколайовичу. 



67.1. Передати у власність гр. Ребезі Миколі Миколайовичу земельні ділянки площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:001:0618 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Молодіжна, 56 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянсь-

кого господарства загальною площею 1,0219 га. в т. ч. площею 0,2407 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0619 по вул. Молодіжна, площею 0,0811 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0620, 

площею 0,2016 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0621, площею 0,4985 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0627 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах насе-

леного пункту с. Болязуби. 
68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,6231 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Хоми гр. Латуринському Віталію Миколайовичу. 
68.1. Передати у власність гр. Латуринському Віталію Миколайовичу земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6231 га. в т. ч. площею 0,3116 га. кадастровий номер 

6122481800:03:003:0007, площею 0,3115 га. кадастровий номер 6122481800:03:003:0005 із земель сільськогос-

подарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Хоми. 
69. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. І. Франка, 38 для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-

подарських будівель і споруд та загальною площею 1,0091 га. для ведення особистого селянського господар-

ства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Хоми   гр. Латуринському Миколі Михайловичу. 
69.1. Передати у власність гр. Латуринському Миколі Михайловичу земельні ділянки площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122481800:03:003:0006 для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 38 із земель житлової та громад-

ської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0091 га. 

в т. ч.  площею 0,5962 га. кадастровий номер 6122481800:01:001:0066, площею 0,4129 га. кадаст-

ровий номер 6122481800:03:003:0004 по вул. І. Франка із земель сільськогосподарського призна-

чення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Хоми. 
70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,8331 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Слівчуку Сергію Васильовичу. 
70.1. Передати у власність гр. Слівчуку Сергію Васильовичу земельну ділянку для ведення особистого селян-

ського господарства загальною площею 0,8331 га. в т. ч. площею 0,2073 га. кадастровий номер 

6122481800:02:002:0116, площею 0,3821 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0454, площею 0,2437 га. ка-

дастровий номер 6122481800:02:003:0455 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Гніздичне. 
71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  площею 0,2500 га. по вул. Л. Українки, 21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та площею 0,6010 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Поповичу Мирославу Олександровичу. 
71.1. Передати у власність гр. Поповичу Мирославу Олександровичу земельні ділянки   площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0621 для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Л. Українки, 21 із земель житлової і гро-

мадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6010 

га. в т. ч. площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0633, площею 0,1310 га. када-

стровий номер 6122488400:02:001:0618, площею 0,1200 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0547, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0643 із земель 

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

ївка. 
72. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0883 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту                      м. Збараж гр. Русину Василю Андрійовичу. 
72.1. Передати у власність гр. Русину Василю Андрійовичу земельну ділянку площею 0,0883 га. кадастровий 

номер 6122488400:04:001:1101 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Яблунева, 45 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж. 
73. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0687 га. по вул. Кінцева, 43 для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-



дарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Доброводи гр. Пиріжок Марії Тео-

дорівні. 
73.1. Передати у власність гр. Пиріжок Марії Теодорівні земельну ділянку площею 0,0687 га. кадастровий но-

мер 6122482400:02:001:0644 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кінцева, 43 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи. 
74. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,5727 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Кушка Михайлині Іванівні. 
74.1. Передати у власність гр. Кушка Михайлині Іванівні земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5727 га. в т. ч. площею 0,1457 га. кадастровий номер 

6122488400:04:001:1102, площею 0,4270 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1071 із земель сільськогос-

подарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 
75. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,6030 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Синява гр. Дурановському Степану Степановичу. 
75.1. Передати у власність гр. Дурановському Степану Степановичу земельні ділянки загальною площею 

0,6030 га. в т. ч. площею 0,1545 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0789, площею 0,1548 га. кадастровий 

номер 6122487800:02:002:0791, площею 0,2937 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0793 для ведення 

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

межах населеного пункту с. Синява. 
76. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 1,0048 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах на-

селеного пункту с. Синява гр. Дурановській Марії Богданівні. 
76.1. Передати у власність гр. Дурановській Марії Богданівні земельну ділянку площею 1,0048 га. кадастровий 

номер 6122487800:02:002:0795 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподар-

ського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Синява. 
77. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0600 га. по вул. Медобори, 61 для індивідуального садівництва, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Старий Збараж гр. Кіщенко Антону Анатолійовичу. 
77.1. Передати у власність гр. Кіщенко Антону Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,0600 га. кадастровий 

номер 6122488200:02:001:0754 для індивідуального садівництва по вул. Медобори, 61 із земель сільськогоспо-

дарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 
78. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,6852 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Розношинці і                       с. Красносільці гр. Зелінській Надії Іванівні. 
78.1. Передати у власність гр. Зелінській Надії Іванівні земельну ділянку загальною площею 0,6852 га. в т. ч. 

площею 0,3786 га. кадастровий номер 6122485400:03:001:0294, яка знаходиться по вул. Стефаника с. Розноши-

нці, площею 0,3066 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0579 для ведення особистого селянського госпо-

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

Красносільці. 
79. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,7500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах на-

селеного пункту с. Добромірка гр. Волиняк Галині Степанівні. 
79.1. Передати у власність гр. Волиняк Галині Степанівні земельну ділянку площею 0,7500 га. кадастровий 

номер 6122482600:02:002:0072 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподар-

ського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добромірка. 
80. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,4601 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Кретівці гр. Ключник Марії Володимирівні. 
80.1. Передати у власність гр. Ключник Марії Володимирівні земельні ділянки для ведення особистого селян-

ського господарства загальною площею 0,4601 га. в т. ч. площею 0,2101 га. кадастровий номер 

6122485600:02:001:0206 по вул. Дружби та площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0208   із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Кретівці. 
81. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,2264 га. по вул. І. Франка, 37 для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-

подарських будівель і споруд та площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства, які зна-

ходяться в межах населеного пункту с. Чорний Ліс   гр. Підставці Руслану Володимировичу. 
81.1. Передати у власність гр. Підставці Руслану Володимировичу земельні ділянки  площею 0,2264 га. кадас-



тровий номер 6122480400:02:001:0255 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських бу-

дівель і споруд із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,4000 га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0256 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Чорний Ліс. 
82. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0032 га. для будівництва індивідуального гаража, № 26 по вул. Січових Стрільців, 2А, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Мельничук Любов Яківні. 
82.1. Передати у власність гр. Мельничук Любов Яківні земельну ділянку площею 0,0032 га. кадастровий номер 

6122410100:02:003:1266 для будівництва індивідуального гаража № 26 по вул. Січових Стрільців, 2А із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних діля-

нок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1179 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Клімику Ярославу Пет-

ровичу. 
83.1. Передати у власність гр. Клімику Ярославу Петровичу земельну ділянку для ведення особистого селян-

ського господарства загальною площею 1,1179 га. в т. ч. площею 0,3996 га. кадастровий номер 

6122483300:02:002:0134, площею 0,2451 га. кадастровий номер 6122483300:02:002:0133, площею 0,2232 га. ка-

дастровий номер 6122483300:02:002:0137, площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0723 із зе-

мель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
84. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,1440 га. по вул. І. Горбатого, 46 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 1,0387 га. для ведення особистого селянського госпо-

дарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя   гр. Клімик Мирославі Іванівні. 
84.1. Передати у власність гр. Клімик Мирославі Іванівні земельні ділянки   площею 0,1440 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0716 по вул. І. Горбатого, 46 для будівництва і обслугову-

вання житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської за-

будови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0387 га. в т. ч. 

площею 0,3750 га. кадастровий номер 6122483300:02:002:0136, площею 0,6637 га. кадастровий 

номер 6122483300:02:002:0135 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знахо-

дяться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
85. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,2041 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Брегін Миколі Романовичу. 
85.1. Передати у власність гр. Брегін Миколі Романовичу земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,2041 га. в т. ч. площею 0,1541 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0550, площею 0,0500 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0353 із земель сільськогос-

подарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 
86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 1,1699 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Робак Ганні Петрівні. 
86.1. Передати у власність гр. Робак Ганні Петрівні у земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,1699 га. в т. ч. площею 0,2357 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0604, площею 0,1792 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0608, площею 0,2559 га. ка-

дастровий номер 6122488400:02:001:0609, площею 0,0547 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0613, пло-

щею 0,1788 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0616, площею 0,2656 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0619 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах насе-

леного пункту с. Стриївка. 
87. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Лесі Українки, 8 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Стриївка гр. Пахолок Ганні 

Володимирівні. 
87.1. Передати у власність гр. Пахолок Ганні Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0645  по вул. Лесі Українки, 8 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населе-

ного пункту с. Стриївка. 
88. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд та площею 0,0630 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах насе-

леного пункту м. Збараж гр. Романюк Марії Михайлівні. 
88.1. Передати у власність гр. Романюк Марії Михайлівні земельні ділянки  площею 0,1000 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:003:1357 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горбачевського, 1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селян-

ського господарства площею 0,0630 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1372 по вул. Горбачевського із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж. 
89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,7076 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Малий Глибочок               гр. Тиш Марії Миколаївні. 
89.1. Передати у власність гр. Тиш Марії Миколаївні земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,7076 га. в т. ч. площею 0,5259 га. кадастровий номер 

6122480400:03:001:0133 та площею 0,1817 га. кадастровий номер 6122480400:03:001:0132 із земель сільсько-

господарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Малий Глибочок. 
90. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах на-

селеного пункту с. Доброводи гр. Панасюку Юрію Стефановичу. 
90.1. Передати у власність гр. Панасюку Юрію Стефановичу земельну ділянку площею 0,6000 га. кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1068 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподар-

ського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 
91. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га. по вул. Загребельна, 37 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Витківці гр. Павлишин Ользі 

Петрівні. 
91.1. Передати у власність гр. Павлишин Ользі Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий но-

мер 6122483300:03:001:0211 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загребельна, 37 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Витківці. 
92. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною площею 1,3512 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Олишківці гр. Колодій Дмитру Євстахійовичу. 
92.1. Передати у власність гр. Колодій Дмитру Євстахійовичу земельну ділянку загальною пло-

щею 1,3512 га. в т. ч. площею 0,2486 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0212,  площею 

0,5899 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0320, площею 0,2239 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0324 по вул. Шевченка, площею 0,2888 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0322 для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогос-

подарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці. 
93. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 
94. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            ст. 

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

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

 

Збаразький міський голова                                             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 


