
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

Т Р И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 

 
№ VIІI/13/37                                                                                       від 17 грудня 2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Синиця Д. В. (вх. № 6508 від 18.11.2021р.), гр. 

Могильської О. Г. (вх. № 6869 від 02.12.2021р.), гр. Назар М. В. (вх. № 6833 від 

01.12.2021р.), гр. Бойко Н. Ф. (вх. № 6524 від 18.11.2021р.), гр Яснюк К. І. (вх. № 

6511 від 18.11.2021р.), гр. Лисого Ю. І. (вх. № 6933 від 06.12.2021р.), гр. Онисько 

С. М. (вх. № 6973 від 07.12.2021р.), гр. Пастух Л. Ф. (вх. № 6972 від 07.12.2021р.), 

гр. Крамар Н. Д. (вх. № 6971 від 07.12.2021р.), гр. Комендат Р. Б. (вх. № 6786 від 

30.11.2021р.), гр. Пилипчука Б. Я. (вх. № 6785 від 30.11.2021р.), гр. Мельник Г. Т. 

(вх. № 6714 від 29.11.2021р.), гр. Ашуркової Н. Д. (вх. № 6747 від 29.11.2021р.), гр. 

Яримовича І. О. (вх. № 6814 від 01.12.2021 р.), гр. Буліної М. І. (вх. № 6813 від 

01.12.2021р.), гр. Олійник О. С. (вх. № 6488 від 17.11.2021р.), гр. Бараник Т. В. (вх. 

№ 6646 від 24.11.2021р.), гр. Копча С. В. (вх. № 6464 від 16.11.2021р.), гр. Рибалко 

Є. В. (вх. № 6509 від 18.11.2021р.), гр. Драпала Д. Й. (вх. № 6472 від 16.11.2021р.), 

гр. Дякун Р. П. (вх. № 6445 від 16.11.2021р.) гр. Цвях Г.М. (вх.№6448 від 

16.11.2021р.), гр. Білоус І. В. (вх.№6453 від 16.11.2021р.), гр. Кондратюк Л.М. 

(вх.№6510 від 18.11.2021р.), гр. Гурнік А.М. (вх.№6515 від 18.11.2021р.), гр. Гевусь 

М.Б. (вх.№6557 від 19.11.2021р.), гр. Вахно І. В. (вх.№6546 від 18.11.2021р.), гр. 

Шмигельського А. О.(вх.№6548 від 18.11.2021р.), гр. Дністрянського М. Т. 

(вх.№6694 від 26.11.2021р.), гр. Бучак І.М. (вх.№6489 від 17.11.2021р.), гр. 

Таранухо С.М. (вх.№6490 від 17.11.2021р.), гр. Перець А.Б.(вх.№6408 від 

15.11.2021р.), гр. Чорної Л.Я. (вх.№6428 від 15.11.2021р.), гр.Стрілецької М.П. 

(вх.№6420 від 15.11.2021р.), гр. Яцюк Н.І. (вх.№6552 від 18.11.2021р.), гр. Радзіх 

А.В. (вх.№6268 від 09.11.2021р.), гр. Пиняги О. І. (вх. № 6779 від 6779 від 

30.11.2021р.), гр. Резнік С.П. (вх.№6943 від 06.12.2021р.), гр. Шумайко Г.М. 

(вх.№6864 від 02.12.2021р.), гр. Астраханцевої О.О. (вх.№6896 від 03.12.2021р.), 

гр. Шумелди Н.Б. (вх.№6829 від 01.12.2021р.), гр. Кордупель Н.В. (вх.№6828 від 

01.12.2021р.), гр. Іваськів В.П. (вх.№6822 від 01.12.2021р.), гр. Пелих З.І. 

(вх.№6827 від 01.12.2021р.), гр. Хомен А.І. (вх.№6798 від 01.12.2021р.), гр. Доротяк 

Г.І. (вх.№6878 від 03.12.2021р.), гр. Заблоцького Я.Р. (вх.№6750 від 29.11.2021р.), 



гр. Орлінського Ю. Т. (вх. № 6892 від 03.12.2021р.), гр. Синюгін А.О. (вх.№5869 від 

22.10.2021р.), гр. Шван В. Ф. (вх. № 6889 від 03.12.2021р.), гр. Дясятник Д.Ю. 

(вх.№6919 від 06.12.2021р.), гр. Августович  М. Я. (вх. № 6905 від 06.12.2021р.), гр. 

Пирожак С.М. (вх.№6547 від 18.11.2021р.), гр.Кріль І.Р. (вх.№6730 від 

29.11.2021р.),гр. Кибал О.Я. (вх.№6559 від 19.11.2021р.), гр. Королик І. Г. 

(вх.№7033 від 08.12.2021р.), гр. Левчук Т. В. (вх.№6955 від 07.12.2021р.), гр. Гумен 

М.А. (вх.№6981 від 07.12.2021р.) , гр. Чорній Л.В. (вх.№6988 від 07.12.2021р.), гр. 

Поточняк Х.Р. (вх.№6964 від 07.12.2021р.), гр. Гуштик О. П. (вх. № 7163 від 

16.12.2021р.), гр. Мельник Т. П. (вх. № 7162 від 16.12.2021 р.), гр. Фурман М. М. 

(вх. №7127,7128 від 14.12.2021р.) про дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок,  пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони 

природного середовища (протокол № 26 від 08.12.2021р.), керуючись ст. 19, 50 

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

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

міської ради 

 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. Дати дозвіл гр. Синиця Дмитру Васильовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,0270 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в м. Збараж. 

2. Дати дозвіл гр. Могильській Ользі Григорівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Зарубинці. 

3. Дати дозвіл гр. Назар Марії Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства і 

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,5534 га. в т. ч. площею 

0,3034 га., яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці та площею 

0,2500 га. яка знаходиться за межами населеного пункту с. Зарубинці із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення. 

4. Дати дозвіл гр. Бойко Наталії Федорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1571 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

5. Дати дозвіл гр. Яснюк Константину Ігоровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства та передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9541 га. в т. 

ч. площею 0,1500 га., яка знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка, 

площею 0,4016 га. по вул. Січових Стрільців та площею 0,4025 га., які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі із земель комунальної власності 



сільськогосподарського призначення. 

6. Дати дозвіл гр. Лисому Юрію Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2600 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

7. Дати дозвіл гр. Онисько Стефанії Михайлівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства та передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3387 га. в т. 

ч. площею 0,2276 га., яка знаходяться в межах населеного пункту с. Кретівці, та 

площею 0,1111 га., яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення. 

8. Дати дозвіл гр. Пастух Лесі Феодосіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та 

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,7678 га. в т. ч. площею 

0,0779 га. по вул. Зарічна, площею 0,4415 га., площею 0,2484 га. із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Шимківці. 

9. Дати дозвіл гр. Крамар Неонілі Дмитрівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства та передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2500 га. в т. 

ч. площею 0,1500 га., яка знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски та 

площею 0,1000 га., яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. 

10. Дати дозвіл гр. Комендат Ростиславу Богдановичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,0744 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту                          с. Базаринці. 

11. Дати дозвіл гр. Пилипчуку Богдану Ярославовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 1,2494 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                             с. Добромірка. 

12. Дати дозвіл гр. Мельник Галині Тарасівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,2062 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

13. Дати дозвіл гр. Ашурковій Надії Дмитрівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,2400 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту                          с. Базаринці. 

14. Дати дозвіл гр. Яримович Ігорю Олеговичу на складання проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

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

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

15. Дати дозвіл гр. Буліній Марії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

16. Дати дозвіл гр. Олійник Ользі Степанівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

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

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту                          с. Базаринці. 

17. Дати дозвіл гр. Бараник Тетяні Володимирівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1000 га. для ведення індивідуального садівництва із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

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

18. Дати дозвіл гр. Копча Сергію Володимировичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1621 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

19. Дати дозвіл гр. Рибалко Євгенії Василівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

1,1632 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

20. Дати дозвіл гр. Драпала Данилу Йосифовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,4929 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

21. Дати дозвіл гр. Дякун Роману Петровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,4353 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

22. Дати дозвіл гр. Цвях Ганні Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

23. Дати дозвіл гр. Білоус Ірині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0638 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

24. Дати дозвіл гр. Кондратюк Лідії Миколаївні складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,3320 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

25. Дати дозвіл гр. Гурніку Андрію Миколайовичу складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,2791 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                       с. Карначівка. 

26. Дати дозвіл гр. Гевусь Марії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та 

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,8129 га. в т. ч. площею 

0,7001 га., площею 0,4712 га., площею 0,5021 га., площею 0,1395 га. із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Добромірка. 

27. Дати дозвіл гр. Вахно Ігорю Володимировичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та передачі у власність орієнтовною загальною площею 

1,5780 га. в т. ч. площею 1,0663 га., площею 0,2414 га. по вул. Лесі Українки, 

площею 0,2703 га., із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

28. Дати дозвіл гр. Шмигельському Анатолію Орестовичу складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,2380 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Чорний Ліс. 

29. Дати дозвіл гр. Дністрянській Марії Теодозіївні складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,1250 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                       с. Чернихівці. 

30. Дати дозвіл гр. Бучак Ігорю Миколайовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,2031 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту                          с. Базаринці. 

31. Дати дозвіл гр. Таранухо Сергію Миколайовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,0776 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 



знаходиться за межами населеного пункту                          с. Базаринці. 

32. Дати дозвіл гр. Перець Антоніні Богданівні складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,7000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

33. Дати дозвіл гр. Чорній Лесі Ярославівні складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4694 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

34. Дати дозвіл гр. Стрілецькій Мирославі Павлівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту                          с. Базаринці. 

35. Дати дозвіл гр. Яцюк Наталії Іванівні складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною загальною 

площею 1,3406 га. в т. ч. площею   0,2587 га., площею 0,4486 га.,  площею 0,6333 

га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

36. Дати дозвіл гр. Радзіх Аллі Володимирівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,6153 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                      с. Добромірка. 

37. Дати дозвіл гр. Пиняга Олегу Івановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,3300 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                      с. Нижчі Луб’янки. 

38. Дати дозвіл гр. Резнік Степану Павловичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,4521 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                      с. Залужжя. 

39. Дати дозвіл гр. Шумайко Галині Миколаївні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,3392 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                      с. Капустинці. 

40. Дати дозвіл гр. Астраханцеву Олексію Олександровичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,5400 га. для ведення особистого селянського господарства 



із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                      с. Киданці. 

41. Дати дозвіл гр. Шумелді Наталії Богданівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною 

загальною площею 0,5201 га. в т.ч. площею 0,2200 га., яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Гритівці, площею 0,3001 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

42. Дати дозвіл гр. Кордупель Надії Володимирівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                      с. Стриївка. 

43. Дати дозвіл гр. Іваськів Василю Петровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною 

загальною площею 0,4756 га. в т.ч. площею 0,1756 га., площею 0,3000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Ліски. 

44. Дати дозвіл гр. Пелих Зіновію Івановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,4191 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                      с. Травневе. 

45. Дати дозвіл гр. Хомен Андрію Івановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною 

загальною площею 0,6372 га. в т.ч. площею 0,3372 га., площею 0,3000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Киданці. 

46. Дати дозвіл гр. Доротяк Галина Іванівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,0389 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться по вул. Оболоня м. 

Збараж. 

47. Дати дозвіл гр. Орлінському Юрію Теодоривичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межах населеного пункту                      с. Стриївка. 

48. Дати дозвіл гр. Заблоцькому Ярославу Романовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                      с. Красносільці. 



49. Дати дозвіл гр. Синюгін Андрію Олександровичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межах населеного пункту                      с. Базаринці. 

50. Дати дозвіл гр. Шван Володимиру Франковичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                      с. Старий Збараж. 

51. Дати дозвіл гр. Десятник Дмитру Юрійовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

52. Дати дозвіл гр. Августович Марії Ярославівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною загальною площею 0,3160 га. в т.ч. площею 0,2000 га., яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Грицівці, площею 0,1160 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

53. Дати дозвіл гр. Пирожак Степану Михайловичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 1,3056 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                      с.  Чагарі-Збаразькі. 

54. Дати дозвіл гр. Кріль Ірині Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною загальною 

площею 1,2839 га. в т.ч. площею 0,6330 га., площею 0,6509 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Нижчі Луб’янки. 

55. Дати дозвіл гр. Кибал Ользі Ярославівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,4296 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту                  с. Зарубинці. 

56. Дати дозвіл гр. Королик Івану Григоровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту                      с.  Вищі Луб’янки. 

57. Дати дозвіл гр. Левчук Тамарі Віталіївні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,0980 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 



власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с.Стриївка. 

58. Дати дозвіл гр. Гумен Михайлу Андрійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною 

загальною площею 0,2626 га. в т.ч. площею 0,0585 га., площею 0,0800 га., площею 

0,1241 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

59. Дати дозвіл гр. Чорній Лілії Володимирівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною 

загальною площею 0,5602 га. в т.ч. площею 0,1480 га., площею 0,2190 га., площею 

0,1932 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного 

пункту с. Стриївка. 

60. Дати дозвіл гр. Поточняк Христині Романівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,2111 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту                          с. Стриївка. 

61. Дати дозвіл гр. Гуштик Олександру Петровичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

орієнтовною площею 0,1008 га. для ведення індивідуального садівництва із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

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

62. Дати дозвіл гр. Мельник Тетяні Петрівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 

0,1000 га. для ведення індивідуального садівництва із земель резервного фонду, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

63. Дати дозвіл гр. Фурман Марії Миколаївні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства і передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,3497 га. в т. 

ч. площею 0,5246 га., яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява та 

площею 0,8251 га., яка знаходиться за межами населеного пункту с. Кретівці із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. 

64. Громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянки в організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання 

землевпорядних робіт дотримуючись чинного законодавства та після розроблення 

подати на сесії міської ради для затвердження. 

65. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища. 
 

 

  Збаразький міський голова                                                      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 

 

 

 


