
   

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/13/36                                                                                від 17 грудня 2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

 
   Розглянувши заяви  гр. Табачного Д.С. (вх.№6675 від 25.11.2021 р.), гр. Чупрун М.М. (вх.№6519 від 

18.11.2021р.), гр. Гурник Н.В. (вх.№6520 від 18.11.2021р.), гр. Маслюк А.Л. (вх.№6518 від 

18.11.2021р.), гр. Котик  А. Г. (вх.№6688 від 26.11.2021р.), гр. Левків М. Г. (вх.№6687 від 26.11.2021р.), 

гр. Романчук Г.І. (вх.№6684 від 26.11.2021р.), гр. Гарбуз І. В. (вх.№6368 від 12.11.2021р.), гр. Карман 

О.І. (вх.№6390 від 12.11.2021р.), гр. Фесина В. Р. (вх.№5095 від 21.09.2021р.), гр. Крук Є.Д. (вх.№6503 

від 17.11.2021р.), гр. Дудар В.І. (вх.№6517 від 18.11.2021р.),  гр. Шмигель О.Б. (вх.№6580 від 

22.11.2021р.), гр. Прокофій М.М. (вх.№6432 від 15.11.2021р.), гр. Близнюк Р.М. (вх.№6457 від 

16.11.2021р.), гр. Барильської М.Я. (вх.№6465 від 16.11.2021р.), гр. Пастернак Р.А. (вх.№6462 від 

16.11.2021р.), гр. Галагус Р.І. (вх.№6461 від 16.11.2021р.), гр. Боднарчук Н.І. (вх.№6584 від 

22.11.2021р.), гр. Кристинич В.С. (вх.№6585 від 22.11.2021р.), гр. Крисоватого П.О. (вх.№6487 від 

17.11.2021р.), гр. Горішного І. М. (вх.№6049 від 29.10.2021р.),  гр. Шафранської М.І. (вх.№6603 від 

23.11.2021р.), гр. Сеник О. П. (вх.№6063 від 01.11.2021р.), гр. Дзьоби М. Г. (вх.№6469 від 

16.11.2021р.), гр. Самотіс Г.В. (вх.№5581 від 08.10.2021р.), гр. Брегін  В.М. (№6634 від 24.11.2021р.), 

гр. Забурської М. М. (вх.№6655 від 24.11.2021р.), гр. Саган Л. П. (вх.№6648 від 24.11.2021р.), гр. 

Карпенко Б.В. (вх.№6642 від 24.11.2021р.),гр. Головань О.І. (вх.№6596 від 23.11.2021р.), гр. 

Дубінської І. В. (вх.№6600 від 23.11.2021р.), гр. Назар М. В. (вх.№6618 від 23.11.2021 р.), гр. Каплун 

Л. І. (вх.№6734 від 29.11.2021р.), гр. Пилищишин П. М. (вх.№6746 від 29.11.2021р.), гр. Бурдель А. 

В. (вх.№6794 від 30.11.2021р.), гр. Цембровської Ю.П. (вх.№6776 від 30.11.2021р.), гр. Заяць 

І.Р.(вх.№6778 від 30.11.2021р.), гр. Гінки І. Г. (вх.№6783 від 30.11.2021р.), гр. Шостак К. М. (вх.№6775 

від 30.11.2021р.), гр. Мних М. М. (вх.№6769 від 30.11.2021р.), гр. Кухарук Л. М. (вх.№6771 від 

30.11.2021р.), гр. Павлишин О.П. (вх.№6789 від 30.11.2021р.),  гр. Каплун Л. О. (вх.№6788 від 

30.11.2021р.), гр. Ванкевич О. Д. (вх.№6767 від 30.11.2021р.), гр. Тхір Г. А. (вх.№6679 від 

25.11.2021р.), гр. Білих К. В. (вх.№6674 від 25.11.2021р.),   гр. Юрак Є.Ф. (вх.№6893 від 03.12.2021р.), 

гр. Кардиш М. М. (вх.№6855 від 02.12.2021р.), гр.Якубович С. І. (вх.№6811 від 01.12.2021р.), гр. 

Березовського А. М. (вх.№6774 від 30.11.2021р.),  гр. Ханас В.С. (вх.№6706 від 26.11.2021р.), гр. 

Підставка Г.М. (вх.№6884 від 03.12.2021р.), гр. Торченюк Г.Б. (вх.№6519 від 30.09.2021р.), гр. 

Ковальчук С.В. (вх.№6773 від 30.11.2021р.), гр. Костур М.І. (вх.№6371 від 12.11.2021р.), гр. Заяць Г.В. 

(вх.№6780 від 30.11.2021р.), гр. Славути В. І. (вх.№6961 від 07.12.2021р.), гр. Шустак М. С. (вх.№6963 

від 07.12.2021р.), гр. Карлатович І. С. (вх.№6958 від 07.12.2021р.), гр. Ковалевській М. З. (вх.№6942 

від 06.12.2021р.),  гр. Філь М. М. (вх.№6941 від 06.12.2021р.), гр. Сеник П. Р. (вх.№6999 від 

07.12.2021р.), гр.Фетько А.П. (вх.№6950 від 07.12.2021р.), гр. Суплелі О.А. (вх.№6977 від 

07.12.2021р.), гр. Кузьо П.М. (вх.№6987 від 07.12.2021р.), гр. Мураш М.В. (№6954 від 07.12.2021р.), 

гр. Брегін П. О. (вх.№6956 від 07.12.2021р.), гр. Войтович М. В. (вх.№6957 від 07.12.2021р.),  гр. Іщук 

І.Т. (вх.№5547 від 07.10.2021р.), гр. Цолтан С.Г. (вх.№6902 від 06.12.2021р.), гр. Двигайло Ю.Г. 



(вх.№6974 від 07.12.2021р.),  гр. Ігнатів С. П. (вх.№7129 від 14.12.2021р.) про дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), врахувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових книг, а також 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №25 від 07.12. 2021р., 

№26 від 08.12.2021р., №27 від 17.12.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України 

“Про землеустрій, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл гр. Табачному Дмитру Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6431 га. в т. ч. площею 0,3233 га.,  площею 

0,1500 га., площею 0,1698 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Травневе. 

2. Дати дозвіл гр. Чупрун Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

3. Дати дозвіл гр. Звірській Тетяні Тимофіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,0778 га. в т. ч. площею 0,2747 га.,  площею 0,4657 га., 

площею 0,3374 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Шили. 

4. Дати дозвіл гр. Гурник Наталії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0778 га. в т. ч. площею 0,5398 га.,  площею 

0,7726 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

5. Дати дозвіл гр. Маслюк Ангеліні Любомирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2449 га. в т. ч. площею 0,2000 га.,  площею 

0,0449 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

6. Дати дозвіл гр. Котик Анізії Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7878 га. в т. ч. площею 0,2497 га.,  площею 0,2628 га., 

площею 0,2753 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

7. Дати дозвіл гр. Левків Марії Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,0079 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Центральна, 42 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,7579 

га. в т.ч. 0,2079 га., площею 0,5500 га.,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

8. Дати дозвіл гр. Романчук Ганні Ізидорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7878 га. в т. ч. площею 0,3708 га.,  площею 0,1868 га.,  

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 



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

9. Дати дозвіл гр. Гарбуз Ігорю Васильвичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6256 га. в т. ч. площею 0,1269 га.,  площею 0,0933 га.,  

площею 0,2617 га., площею 0,1437 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Опрілівці. 

10. Дати дозвіл гр. Карман Ользі Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7100 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

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

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4600 

га. в т.ч. 0,0600 га. по вул. Лісова, площею 0,2500 га., площею 0,1500 га.,  із земель 

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

Доброводи. 
11. Дати дозвіл гр. Фесині Василю Романовичу виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,2764 га. в т. ч. площею 0,0733 га.,  площею 0,2031 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 
12. Дати дозвіл гр. Крук Євгенії Дмитрівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,6027 га. в т. ч. площею 0,1002 га.,  площею 0,3116 га., площею 

0,1909 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

13. Дати дозвіл гр. Дудар Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1366 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Шили. 

14. Дати дозвіл гр. Шмигель Оксані Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1959 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

15. Дати дозвіл гр. Прокофій Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,6267 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 28 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,3767 га. в т.ч. 0,9408 га., площею 0,3919 га., площею 0,0440 га.,  із земель 

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

с.Добромірка. 

16. Дати дозвіл гр. Близнюк Руслану Миколайовичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6800 га. в т. ч. площею 0,2600 га.,  площею 

0,1379 га., площею 0,1049 га. площею 0,0992 га. площею 0,0780 га. для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с. Опрілівці. 

17. Дати дозвіл гр. Барильській Марії Яківні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,1582 га. в т. ч. площею 0,1182 га.,  площею 0,2400 га., 

площею 0,1500 га. площею 0,1500 га. площею 0,3000 га. площею 0,2000 га. для ведення особистого 

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

межах населеного пункту с. Опрілівці. 



18. Дати дозвіл гр. Пастернак Романі Антонівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,2834 га. в т. ч. площею 0,1100 га.,  площею 0,1734 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

19. Дати дозвіл гр. Галагус Роману Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,0608 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського, 34 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8108 

га. в т.ч. 0,1180 га., площею 0,2874 га., площею 0,0554 га., площею 0,1500 га., площею 0,2000 га. із 

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

с.Стриївка. 

20. Дати дозвіл гр. Боднарчук Наталії Ігорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,5682 га. в т. ч. 0,1001 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка,14 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4681 

га. в т.ч. 0,1847 га., площею 0,1100 га., площею 0,1734 га., із земель сільськогосподарського 

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

21. Дати дозвіл гр. Кристинич Володимиру Степановичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2834 га. в т. ч. площею 0,2400 га.,  площею 

0,2357 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

22. Дати дозвіл гр. Крисоватому Павлу Олександровичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3336 га. в т. ч. площею 0,0415 га. по вул. 

Дружби,  площею 0,1521 га., площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

Кретівці. 

23. Дати дозвіл гр. Горішному Івану Маркіяновичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7579 га. в т. ч. площею 0,5039 га.,  площею 

0,2540 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

24. Дати дозвіл гр. Шафранській Мар’яні Іванівні виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0600 га. в т. ч. площею 0,3058 га.,  площею 

0,1743 га., площею 0,1193 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

25. Дати дозвіл гр. Сеник Ользі Петрівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,8930 га. в т. ч. площею 0,0880га.,  площею 0,0799 га., площею 

0,1451 га., площею 0,1000 га., площею 0,1200 га., площею 0,1400 га., площею 0,1200 га., площею 

0,1000 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

26. Дати дозвіл гр. Дзьобі Марії Григорівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,6705 га. в т. ч. площею 0,0548 га. по вул. Кут,  площею 0,4198 га., 

площею 0,1959 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Чернихівці. 

27. Дати дозвіл гр. Самотіс Ганні Василівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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



орієнтовною загальною площею 0,9708 га. в т. ч. площею 0,3929 га. по вул. Лісок,  площею 0,4625 га., 

площею 0,1154 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

28. Дати дозвіл гр. Брегін Вірі Михайлівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,7486 га. в т. ч. площею 0,2356 га.,  площею 0,2280 га., площею 

0,2229 га. площею 0,0621 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

29. Дати дозвіл гр. Забурській Марії Михайлівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,2020 га. в т. ч. площею 0,1020 га.,  площею 0,1000 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с.Старий Збараж. 

30. Дати дозвіл гр. Саган Лесі Петрівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,3437 га. в т. ч. площею 0,1500 га.,  площею 0,1937 га., для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски. 

31. Дати дозвіл гр. Карпенко Богдану Володимировичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5370 га. в т. ч. площею 0,2518 га.,  площею 

0,2853 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

32. Дати дозвіл гр. Головань Оксані Ільківні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,3259 га. в т. ч. площею 0,1159 га.,  площею 0,2100 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

33. Дати дозвіл гр. Дубінській Ілоні Василівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,2403 га. в т. ч. площею 0,4543 га.,  площею 0,7860 га., для 

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

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

34. Дати дозвіл гр. Назар Михайлу Васильовичу виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,8210 га. в т. ч. площею 0,1630 га.,  площею 0,2500 га., 

площею 0,2580 га., площею 0,1500 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

35. Дати дозвіл гр. Каплун Любі Іванівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,2052 га.,  площею 0,1448 га., площею 

0,2307 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

36. Дати дозвіл гр. Пилищишин Петру Михайловичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7508 га. в т. ч. площею 0,3443 га., площею 

0,4065 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

37. Дати дозвіл гр. Бурдель Андрію Володимировичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5935 га. в т. ч. площею 0,2649 га.,  площею 

0,1500 га., площею 0,1786 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

38. Дати дозвіл гр. Цембровській Юлії Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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



передачі у власність орієнтовною  площею 0,4755 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Карначівка. 

39. Дати дозвіл гр. Заяць Ігорю Ростиславовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,8195 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,9 із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 1,5695 га. в т.ч. 0,2072 га., площею 0,5289 га., площею 0,6618 га., площею 0,1716 га. із земель 

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

с.Добромірка. 

40. Дати дозвіл гр. Гінка Івану Григоровичу виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7515 га. в т. ч. площею 0,2842 га.,  площею 0,2102 га., 

площею 0,2571 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

41. Дати дозвіл гр. Шостак Катерині Михайлівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6086 га. в т. ч. площею 0,2551 га.,  площею 0,3535 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту  с.Карначівка. 

42. Дати дозвіл гр. Мних Марії Миколаївні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,7734 га. в т. ч. площею 0,1743 га.,  площею 0,1049 га., площею 

0,1844 га., площею 0,1318 га., площею 0,0780 га., площею 0,1000 га.,  для ведення особистого 

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

межах населеного пункту  с. Опрілівці. 

43. Дати дозвіл гр. Кухарук Ларисі Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,1647 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Карначівка. 

44. Дати дозвіл гр. Павлишин Ользі Петрівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6652 га. в т. ч. площею 0,2885 га. по вул. Загребельна,  

площею 0,3767 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

45. Дати дозвіл гр. Каплун Лесі Омелянівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7715 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Лесі Українки, 23 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  га. в 

т.ч. 0,1933 га. по вул. Лесі Українки, площею 0,3282 га., із земель сільськогосподарського призначення 

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

46. Дати дозвіл гр. Ванкевич Оксані Дмитрівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,2389 га. в т. ч. площею 0,0957 га. по вул. Завальна,  

площею 0,1432 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

47. Дати дозвіл гр. Тхір Ганні Андріївні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,3904 га. в т. ч. площею 0,1800 га,  площею 0,2104 га., для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту  с.Травневе. 



48. Дати дозвіл гр. Білих Кристині Василівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,2140 га. в т. ч. площею 0,1140 га,  площею 0,1000 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту  с.Стриївка. 

49. Дати дозвіл гр. Юрчак Євгенії Франківні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,4867 га. в т. ч. площею 0,1813 га,  площею 0,3054 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту  с.Максимівка. 

50. Дати дозвіл гр. Кардаш Миколі Мирославовичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4059 га. в т. ч. площею 0,2353 га,  площею 

0,1706 га. по вул. Б. Хмельницького, для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

51. Дати дозвіл гр. Якубович Світлані Іванівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,3700 га. в т. ч. площею 0,3308 га, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Олишківці,  площею 0,5507 га. площею 0,2819 га., площею 0,2066 га. , для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя. 

52. Дати дозвіл гр. Березовському Андрію Миколайовичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5573 га. в т. ч. площею 0,2174 га,  площею 

0,3399 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

53. Дати дозвіл гр. Ханас Віктору Сидоровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,1988 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту по  вул. І. 

Франка м. Збараж. 

54. Дати дозвіл гр. Підставка Галині Мирославівні на виготовлення технічної документації із 

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

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

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

населеного пункту с. Синява. 

55. Дати дозвіл гр. Торченюк Ганні Богданівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,4500 га. в т. ч. площею 0,2000 га,  площею 0,2500 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту  с. Травневе. 

56. Дати дозвіл гр. Ковальчук Сергію Володимировичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3324 га. в т. ч. площею 0,1564 га,  площею 

0,1760 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

57. Дати дозвіл гр. Костур Марії Іллівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,4600 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Зелена, 28 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства площею  0,2600 га., із 

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

Вищі Луб’янки. 

58. Дати дозвіл гр. Заяць Галині Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 



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

власність орієнтовною  площею 1,1318 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Б. 

Хмельницького с. Новий Роговець. 

59. Дати дозвіл гр. Славуті Володимиру Івановичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8700 га. в т. ч. площею 0,3600 га,  площею 

0,2200 га., площею 0,2903 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

60. Дати дозвіл гр. Шустак Марії Степанівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6921 га. в т. ч. площею 0,2856 га,  площею 0,2645 га., 

площею 0,1420 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

61. Дати дозвіл гр. Ковалевській Марії Захарівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

62. Дати дозвіл гр. Карлатович Івану Степановичу виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6148 га. в т. ч. площею 0,0929 га,  площею 

0,0847 га., площею 0,2404 га. площею 0,0529 га., площею 0,1439 га. для ведення особистого 

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

межах населеного пункту  с. Стриївка. 

63. Дати дозвіл гр. Філь Марії Михайлівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,2786 га. в т. ч. площею 0,1918 га,  площею 0,0868 га.по вул. Миру,  

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

64. Дати дозвіл гр. Сеник Петру Романовичу виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7820 га. в т. ч. площею 0,1916 га. по вул. Сонячна  

площею 0,2466 га., площею 0,2038 га. площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Доброводи. 

65. Дати дозвіл гр. Фетько Антоніні Петрівні виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7820 га. в т. ч. площею 0,1916 га. по вул. Сонячна  

площею 0,2466 га., площею 0,2038 га. площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Доброводи. 

66. Дати дозвіл гр. Суптелі Олександрі Анатоліївні виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3708 га. в т. ч. площею 0,2857 га.  площею 

0,0851 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

67. Дати дозвіл гр. Кузьо Петру Матвійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

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

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

68. Дати дозвіл гр. Мураш Марії Василівні виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,6509 га. в т. ч. площею 0,2000 га., яка знаходиться в межах 



населеного пункту с. Стриївка,  площею 0,1500 га., площею 0,3009 га. для ведення особистого 

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

межах населеного пункту  с. Травневе. 

69. Дати дозвіл гр. Брегін Петро Омелянович виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,4719 га. в т. ч. площею 0,1380 га.,  площею 0,1139 га. 

площею 0,0400 га., площею 0,1800 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

70. Дати дозвіл гр. Войтович Мирославі Володимирівні виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5305 га. в т. ч. площею 0,3197 га.,  площею 

0,2108 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

71. Дати дозвіл гр. Іщук Ірині Теодорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2500 га. по вул. Шевченка, 89 для будівництва і обслуговування 

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

знаходиться в межах населеного пункту с.Шили. 

72. Дати дозвіл гр. Цолтан Степану Григоровичу виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,5103 га. в т. ч. площею 0,2764 га.,  площею 0,2339 га.  для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

73. Дати дозвіл гр. Двигайло Юрію Григоровичу виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7386 га. в т. ч. площею 0,3604 га.,  площею 0,3782 га.  для 

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

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

74. Дати дозвіл гр. Ігнатів Степану Павловичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Болязуби. 

75. Рекомендувати громадянам: 

75.1. Звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і технологічним 

забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів – землевпорядників 

або до фізичної особи – підприємця, що володіє необхідними технічним і технологічним 

забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).    

75.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру подати до Збаразької міської ради для розгляду та 

затвердження  у встановленому законом порядку. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища.   

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


