
 

     
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

проект РІШЕННЯ 
 

№ VIII/14/                                                                                                  від 18 лютого 2022 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. Притули О. М. (вх. № 7147 від 15.12.2021р.), гр. Лацік М. А. (вх. № 

7253 від 21.12.2021р.), гр. Футрик А. В. (вх. № 7252 від 21.12.2021р.), гр. Матвіїшин Л. О. (вх. 

№ 7244 від 20.12.2021р.), гр. Васюти Д. А. (вх. № 7243 від 20.12.2021р.), Красуляк  З.Б. 

(вх.№7425 від 30.12.2021р.), гр. Івоса С.А. (вх.№7417 від 30.12.2021р.), гр. Кушнір Я. В. (вх. 

№ 7422 від 30.12.2021р.), гр. Симів М. Д. (вх. № 7386 від 29.12.2021р.), гр. Гончарука О. П. (вх. 

№ 7227 від 17.12.2021р.), гр. Постумент І. М. (вх. № 7215 від 17.12.2021р.), гр. Самотіс І. Б. 

(вх. № 7123 від 14.12.2021р.), гр. Бойко В. А. (вх. № 7148 від 15.12.2021р.), гр. Воробець Ю. В. 

(вх. № 7394 від 29.12.2021 р.), гр. Пастернак Я. О. (вх. № 7399 від 29.12.2021р.), гр. Кучер В. 

П. (вх. № 7379 від 29.12.2021р.), гр. Заяць О. Р. (вх. № 7436 від 31.12.2021р.), гр. Калитюк О. І. 

(вх. № 7 від 04.01.2022р.), гр. Сагат Р. Б. (вх. № 1 від 04.01.2022р.), гр. Гедеш В. А. (вх. № 8 від 

04.01.2022р.), гр. Вольської Г. М. (вх. № 7380 від 29.12.2021р.), гр. Кошель В. Я. (вх. № 6 від 

04.01.2022р.), гр. Бойко Г. Я. (вх. № 7149,7150 від 15.12.2021р.), гр. Заяць О. Г. (вх. № 7375 від 

29.12.2021р.), гр. Синайко М. Д. (вх. № 7407 від 29.12.2021р.), гр. Сав’як М. Р. (вх. № 7145 від 

15.12.2021р.), гр. Луцик Н. Г. (вх. № 7144 від 15.12.2021р.), гр. Яснюк К. І. (вх. № 7143 від 

15.12.2021р.), гр. Шаварської Н. С. (вх. № 7016,7017 від 08.12.2021р.), гр. Чижевської Н. Б. (вх. 

№ 7156 від 15.12.2021р.), гр. Студніцького В. А. (вх. № 7076 від 10.12.2021р.), гр. Шотило Н. 

П. (вх. № 7067 від 10.12.2021р.), гр. Кипибіди М. Р. (вх. № 7040 від 09.12.2021 р.), гр. 

Шаварського  М. С. (вх. № 7023 від 08.12.2021 р.), гр. Сухорської Г. Т. (вх. № 7022 від 

08.12.2021р.), гр. Гопалюк М. Й. (вх. № 7321 від 24.12.2021р.), гр. Пакула Й. М. (вх. № 7311 

від 23.12.2021р.), гр. Бутрин Б. В. (вх. № 7430 від 30.12.2021р.), гр. Сеник О. А. (вх. № 7426 

від 30.12.2021р.), гр. Єднарович Г. Д. (вх. № 7359 від 28.12.2021р.), гр. Гайдук І. Д. (вх. № 7360 

від 28.12.2021р.), гр. Нечай С. І. (вх. № 7368 від 28.12.2021р.), гр. Гайдук М. Д. (вх. № 7358 від 

28.12.2021р.), гр. Студніцького В. А. (вх. № 7440 від 31.12.2021р. ), гр. Осолінського М. К. (вх. 

№ 7445 від 31.12.2021р.), гр. Гінка І. Г. (вх. № 7446 від 31.12.2021р.), гр. Борщ Я. Ф. (вх. № 

7218 від 17.12.2021р.), гр. Кулини Н. М. (вх. № 7217 від 17.12.2021р.), гр. Магери А. В. (вх. № 

7208 від 16.12.2021 р.), гр. Ванкевич В. І. (вх. № 7210 від 17.12.2021р.), гр. Гумен Г. П. (вх. № 

7231 від 17.12.2021р.), гр. Яремчук С. Л. (вх. № 7229 від 17.12.2021р.), гр. Філь Н. В. (вх. № 

7356 від 24.12.2021р.), гр. Брегін І. П. (вх. № 7351 від 24.12.2021р.), гр. Фаріон Л. І. (вх. № 7398 

від 29.12.2021р.), гр. Юсика В. Р. (вх. № 7372 від 28.12.2021р.), гр. Матвіїшина М. О. (вх. № 

7397 від 29.12.2021р.), гр. Рочняк Л. О. (вх. № 7334 від 24.12.2021р.), гр. Янкового Б. Є. (вх. № 

7431 від 30.12.2021р.), гр. Бойко Г. І. (вх. № 43 від 05.01.2022р.), гр. Михальського М. П. (вх. 

№ 42 від 05.01.2022р.), гр. Боринської І. В. (вх. № 40 від 05.01.2022р.), гр. Ціленцій І. Ю (вх. 



№ 46 від 06.01.2022р.), гр. Зарицького В. М. (вх. № 47 від 06.01.2022р.), гр. Брегін М. Р. (вх. № 

37 від 05.01.2022р.), гр. Маричканець О. Д. (вх. № 7199 від 16.12.2021р.), Дзьоба М. Г. (вх. № 

7131 від 14.12.2021р.), гр. Михайлов М. М. (вх. № 7132 від 15.12.2021р.), гр. Щербай О. П. (вх. 

№ 7326 від 24.12.2021р.), гр. Сеник П. Р. (вх. № 7328 від 24.12.2021р.), гр. Сукар Н. І. (вх. № 

7341 від 24.12.2021р.), гр. Кохан М. А. (вх.№ 34 від 05.01.2022р.), гр. Зеленої С. І. (вх. № 35 від 

05.01.2022р.), гр. Жмудзінської О. М. (вх. № 36 від 05.01.2022р.), гр. Яворського П. В. (вх. № 

7198 від 16.12.2021р.), гр. Симів Б. О. (вх. № 7248 від 21.12.2021р.), гр. Горобець Д. В. (вх. № 

7103 від 13.12.2021р.), гр. Миронець А. І. (вх. 7081 від 10.12.2021р.), гр. Миронець Н. С. (вх. 

№ 7080 від 10.12.2021р.), гр. Сав’як В. Й. (вх.№ 7146 від 15.12.2021р.), гр. Бічака А. І. (вх. № 

7117 від 14.12.2021р.), гр. Михайлової Т. П. (вх. № 7094 від 13.12.2021р.), гр. Михайлової Г. С. 

(вх. № 7095 від 13.12.2021р.), гр. Рівного В. А. (вх. № 7122 від 14.12.2021р.), гр. Зінкевич М. 

М. (вх. № 7262 від 21.12.2021р.), гр. Брегін М. М. (вх. № 7261 від 21.12.2021р.), гр. Фучило В. 

І. (вх. № 7281 від 22.12.2021р.), гр. Рибак М. І. (вх. № 7279 від 22.12.2021р.), гр. Веселович Ю. 

Г. (вх. № 7299 від 23.12.2021р.), гр. Кусої І. О. (вх. № 7300 від 23.12.2021р.), гр. Кравчук (вх. 

№ 7301 від 23.12.2021р.), гр. Готич В. В. (вх. № 7303 від 23.12.2021р.), гр. Лисобей В. В. (вх. 

№ 7277 від 22.12.2021р.), гр. Середи Р. В. (вх. № 7294 від 23.12.2021р.), гр. Савенко Р. Р. (вх. № 

7295 від 23.12.2021р.), гр. Волошина Б. Ф. (вх. № 7308 від 23.12.2021р.), гр. Дончак В. М. (вх. 

№ 7310 від 23.12.2021р.), гр. Коцюруби О. Д. (вх. № 7064 від 10.12.2021р. ), гр. Дубель О. Я. 

(вх. № 7063 від 10.12.2021р.), гр. Складанюк Л. М. (вх. № 7057 від 10.12.2021р.), гр. Черняк В. 

С. (вх. № 7114,7115 від 14.12.2021р.), гр. Іваськів І. С. (вх. № 7113 від 14.12.2021р.), гр. Черняк 

І. С. (вх. № 7113 від 14.12.2021), гр. Зажинського В. О. (вх. № 115 від 12.01.2022р.), гр. Свирид 

Л. С. (вх. № 62 від 11.01.2022р.), гр. Моргун Н. С. (вх. № 68 від 11.01.2022р.), гр. Гінка І. Г. (вх. 

№ 101 від 12.01.2022р.), гр. Кошель О. Г. (вх. № 89 від 11.01.2022р.), гр. Соколик В. А. (вх. № 

85 від 11.01.2022р.), гр. Рабади І. І. (вх. № 71 від 11.01.2022р.), гр. Моргун Н. С. та гр. Моргуна 

В. І. (вх. № 67 від 11.01.2022р.), гр. Маринович М. Я. (вх. № 90 від 11.01.2022р.), гр. 

Мшанецького М. М. (вх. № 75 від 11.01.2022р.), гр. Барчук О. Т. (вх. № 107, 108 від 

12.01.2022р.), гр. Якубович С. І. (вх. № 69 від 11.01.2022р.), гр. Ледовської Л. Б. (вх. № 109 від 

12.01.2022р.), гр. Бучака В. В. (вх. № 80 від 11.01.2022р.), гр. Панчишин Л. В. (вх. № 153 від 

13.01.2022р.), гр. Федуник О. П. (вх. № 152 від 13.01.2022р.), гр. Пархін І. Я. (вх. № 135 від 

13.01.2022р.),гр. Пархін О. В. (вх. № 136 від 13.01.2022р.), гр. Рарок  Г. Й. (вх. № 142 від 

13.01.2022р.), гр. Суль П. І. (вх. № 201 від 17.01.2022 р.), гр. Грещук О. В. (вх. № 162 від 

17.01.2022 р.), гр. Ванкевич О. Д. (вх. № 172 від 17.01.2022р.), гр. Булич В. Г. (вх. № 175 від 

17.01.2022 р.), гр. Кальба Г. Г. (вх. № 185 від 17.01.2022р.), гр. Косюк Н. Д. (вх. № 181 від 

17.01.2022 р.), гр. Кальба Н. Г. (вх. № 186 від 17.01.2022р.), гр. Грещук М. М. (вх. № 164 від 

17.01.2022р.), гр. Коцай О. С. (вх. № 207 від 17.01.2022р.), гр. Суль П. І. (вх. № 206 від 

17.01.2022р.), гр.Нагіна М. П. (вх. № 209 від 17.01.2022р.), гр. Ярош В. В. (вх. № 203 від 

17.01.2022р.), гр. Гурніка А. І. (вх. № 215 від 18.01.2022р.), гр. Цімухуд Н.І. (вх.№270 від 

20.01.2022р.), гр.Суходольської І.В. (вх.№260 від 20.01.2022р.), Петрик Н.П. (вх.№263 від 

20.01.2022р.),   

гр. Сташко І.А. (вх.№389 від 25.01.2022р.), гр. Возного Б.Я. (вх.№386 від 25.01.2022р.), гр. 

Боднар В.В. (вх.№385 від 25.01.2022р.), гр. Гарбузюк Л.І. (вх.№373 від 25.01.2022р.), гр. 

Панько Г.В. (вх.№368 від 25.01.2022р.), гр. Бурдель А.В. (вх.№365 від 24.01.2022р.), гр. Вальків 

О.В. (вх.№384 від 25.01.2022р.), гр. Костур М.І. (вх.№382 від 25.01.2022р.), гр. Дідух М.Т. 

(вх.№381 від 25.01.2022р.), гр. Зайшла М.А. (вх.№379 від 25.01.2022р.), гр. Судин О.В. 

(вх.№330 від 24.01.2022р.), гр. Дзюбин Є.П. (вх.№326 від 24.01.2022р.), гр. Іщук І.Т. (вх.№289 

від 21.01.2022р.), гр. Шингері Ю.В. (вх.№362 від 24.01.2022р.), гр. Бабій І.Ю. (вх.№303 від 

21.01.2022р.), гр. Ярош Л.Я. (вх.№304 від 21.01.2022р.), гр. Пойшлого Р.М. (вх.№302 від 

21.01.2022р), гр. Яциковської І.Л. (вх.№321 від 21.01.2022р.), гр. Корженевської Н.О. (вх.№318 

від 21.01.2022р.), гр. Ванкевич О.Д.(вх.№394 від 25.01.2022р.), гр. Рева Л.С.(вх.№393 від 

25.01.2022р.), гр. Дідух М.Т. (вх.№381 від 25.01.2022р.), гр. Слоті О.П. (вх.№441 від 

26.01.2022р.), гр. Бунди Н.П. (вх.№438 від 26.01.2022р.), гр. Бунди П.В. (вх.№437 від 

26.01.2022р.), гр. Бунди Т. П. (вх.№436 від 26.01.2022р.), гр. Нечай О.Я. (вх.№458 від 



26.01.2022р.), гр. Заяць В.І. (вх.№430 від 26.01.2022р.), гр. Петричко В.Д. (вх.№429 від 

26.01.2022р.), гр. Мураш Ю.Д., Мариновської О.Д. (вх.№411 від 25.01.2022р.), гр. Табачного 

Д.С. (вх.№410 від 25.01.2022р.), гр. Хрущ В. І. (вх.№456 від 26.01.2022р.), гр. Домчук Г.І. 

(вх.№454,459 від 26.01.2022р.), гр. Шумелди Н.Б. (вх.№446 від 26.01.2022р.), гр. Білих К.В. 

(вх.№443 від 26.01.2022р.), гр. Саньоцкого Т.Ф. (вх.№455 від 26.01.2022р.), гр. Довгунь О.А. 

(вх.№453 від 26.01.2022р.), гр. Пахолко Г.В. (вх.№452 від 26.01.2022р.), гр. Барильської М.Я. 

(вх.№450 від 26.01.2022 р.), гр. Дзюбик О.В. (вх.№414 від 26.01.2022р.), гр. Брегін В. М. 

(вх.№489 від 27.01.2022р.), гр. Крук Є.Д. (вх.№490 від 27.01.2022р.), гр. Пац А.П. (вх.№488 від 

27.01.2022р.), гр. Пивоварного А.В. (вх.№487 від 27.01.2022р.), гр. Милян В.Я. (вх.№484 від 

27.01.2022р.), гр. Смарж О.Т. (вх.№486 від 27.01.2022р.), гр. Шевели Н.Б. (вх.№492 від 

27.01.2022р.), гр. Ціміхуди О.Т. (вх.№574,573 від 31.01.2022р.), гр. Малишко В.В. (вх.№545 від 

28.01.2022р.), гр. Лисій Н. М. (вх.№529 від 28.01.2022р.), гр. Крисоватого П.О. (вх.№531 від 

28.01.2022р.), гр. Гонтар Я.П. (вх.№537 від 28.01.2022р.), гр. Швидкого В.А. (вх.№523 від 

28.01.2022р.), гр. Нестеровської М.Я. (вх.№523 від 28.01.2022р.), гр. Ціміхуд О.В. (вх.№522 від 

28.01.2022р.), Ліпніцької М.О. (вх.№514 від 28.01.2022р.), гр. Боцюк Н.В. (вх.№491 від 

27.01.2022р.),  гр. Білих К.В. (вх.№654 від 02.02.2022р.), гр. Левицький А.М. (вх.№655 від 

02.02.2022р.), гр. Боднарчук С.В. (вх.№658 від 02.02.2022р.), гр. Суль О.І. (вх.№653 від 

02.02.2022р.), гр. Мальшевської О.П. (вх.№662 від 03.02.2022р.),   гр. Швидкого А.А. (вх.№584 

від 01.02.2022р.), гр. Мистишин В.А. (вх.№607 від 02.02.2022р.), гр. Багрій А.С. (вх.№606 від 

02.02.2022р.), гр. Підставки Г.М (вх.№718 від 04.02.2022р.), гр. Калитюк В. С. (вх. № 750 від 

07.02.2022р.), гр. Романець В.Я. (вх.№754 від 07.02.2022р.), гр. Батюк Р.С. (вх.№753 від 

07.02.2022р.), гр. Крук А.Є. (вх.№735 від 07.02.2022р.), гр. Галагус В.М. (вх.№734 від 

04.02.2022р.), гр. Танцовного Б. В. (вх. № 684 від 03.02.2022р.), гр. Афанасієв Г. О. (вх. № 665 

від 03.02.2022р.), гр. Кордупель Н. С. (вх. № 666 від 03.02.2022р.), гр. Каплун Л. О. (вх. № 678 

від 03.02.2022р.), гр. Войтович М. В. (вх. № 679 від 03.02.2022р.), гр. Войтович М. В. (вх. № 

680 від 03.02.2022р.), гр. Шафранської М. І. (вх. № 701 від 03.02.2022р.), гр. Мних М. М. (вх. 

№ 691 від 03.02.2022р.), гр. Дмитришин Г. В. (вх. № 693 від 03.02.2022р.), гр. Дир Н. Т. (вх. № 

698 від 03.02.2022р.), гр. Цолтан С. Г. (вх. № 721 від 04.02.2022р.), гр. Дубінської І. В. (вх. № 

699 від 03.02.2022р.), гр. Поврознік Є. Т. (вх. № 697 від 03.02.2022р.), гр. Якубович С. І. (вх. № 

694 від 03.02.2022р.), гр. Дир Н. Т. (вх. №713 від 04.02.2022р.), гр. Рихаль З. О. (вх. № 791 від 

09.02.2022р.), гр. Мураш М. В. (вх. № 813 від 09.02.2022р.), гр. Тхір Г. А. (вх. № 812 від 

09.02.2022р.), гр. Міляк Е. К. (вх. № 811 від 09.02.2022р.), гр. Білоус М. М. (вх. № 805 від 

09.02.2022р.), гр. Стасюк О. І. (вх. № 810 від 09.02.2022р.), гр. Делікатної Л. А. (вх. № 814 від 

09.02.2022р.), гр. Фесини В. Р. (вх. № 869 від 10.02.2022р.), гр. Сторож З. П. (вх. № 825 від 

10.02.2022р.), гр. Касько Я. М. (вх. № 826 від 10.02.2022р.), гр. Карман О. І. (вх. № 835 від 

10.02.2022р.), гр. Красуляк З. Б. (вх. № 842 від 10.02.2022р.), гр. Саган Л. П. (вх. № 843 від 

10.02.2021р.), гр. Романець А. В. (вх. № 844 від 10.02.2022р.), гр. Гаврилиш Т. І. (вх. № 845 від 

10.02.2022р.), гр. Сиско М. Й. (вх. № 879 від 11.02.2022р.), гр. Сиско Я. Й. (вх. № 878 від 

11.02.2022р.) 

 

 

 

технічні документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-

облікових документів та кадастрових книг а також пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол №28 від 27.01.2022 р.), 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 земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3296 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. 

Притулі Ользі Михайлівні. 

1.1. Передати у власність гр. Притулі Ользі Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3296 га. в т. ч. площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0739, площею 0,1234 га. кадастровий номер 

6122488200:02:001:0749, площею 0,1062 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0746 із 

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

пункту с. Старий Збараж. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Лацік Марії Андріївні. 

2.1. Передати у власність гр. Лацік Марії Андріївні земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1109 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Стриївка. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2272 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Футрик Анатолію 

Володимировичу. 

3.1. Передати у власність гр. Футрик Анатолію Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2272 га. кадастровий номер 6122483300:01:002:0023 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

4. 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 населеного пункту с. Максимівка гр. Матвіїшин Лесі 

Олексіївні. 

4.1. Передати у власність гр. Матвіїшин Лесі Олексіївні земельну ділянку площею 0,7500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0490 для ведення особистого селянського господарства 

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

межах населеного пункту с. Максимівка. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8195 га. для ведення особистого 

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

Васюті Дмитру Андрійовичу . 

5.1. Передати у власність гр. Васюті Дмитру Андрійовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8195 га. в т. ч. площею 0,4405 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0479, площею 0,1790 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0475, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0480 із 

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

пункту с. Вищі Луб’янки. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5717 га. для ведення особистого 

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

Красуляк Зені Богданівні. 

6.1. Передати у власність гр. Красуляк Зені Богданівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5717 га. в т. ч. площею 0,1598 га. 

кадастровий номер 6122486400:01:005:0005, площею 0,0986 га. кадастровий номер 



6122486400:03:001:0167 по вул. Романтична, площею 0,3133 га. кадастровий номер 

6122486400:03:001:0166 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с.Вищі Луб’янки. 

7. 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 1,3138 га. для 

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

Вищі Луб’янки гр. Івосі Степану Антоновичу. 

7.1. Передати у власність гр. Івосі Степану Антоновичу земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0485 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка,188 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,3138 га. в 

т. ч. площею 0,7224 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0483 по вул. І.Франка, площею 

0,5914 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0466, із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту  с. Вищі Луб’янки. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1116 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Кушнір Ярославу 

Васильовичу. 

8.1. Передати у власність гр. Кушнір Ярославу Васильовичу земельну ділянку площею 0,1116 

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0210 для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Дружби із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

9. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) площею 0,1749 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,9079 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Симів Марії 

Дмитрівні. 

9.1. Передати у власність гр. Симів Марії Дмитрівні земельні ділянки площею 0,1749 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0350 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 14 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9079 га. 

в т. ч.  площею 0,1010 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0639, площею 0,1722 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0557, площею 0,3070 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0554, площею 0,3277 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0580 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0590 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Гончаруку Олегу Петровичу. 

10.1. Передати у власність гр. Гончаруку Олегу Петровичу земельну ділянку площею 0,0590 

га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1379 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. 780-річчя Збаража, 12 із земель житлової і 

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

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5432 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Постумент 

Івану Максимовичу. 

11.1. Передати у власність гр. Постумент Івану Максимовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5432 га. в т. ч. площею 0,3432 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:002:0139, площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122483300:02:002:0138 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Заруддя. 



12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2289 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Самотіс Івану Богдановичу. 

12.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Самотіс Івану Богдановичу, гр. Самотіс Ірині 

Григорівні та гр. Самотіс Богдану Луковичу земельну ділянку площею 0,2289 га. кадастровий 

номер 6122486700:02:001:0610 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 5 із земель житлової і громадської 

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

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2013 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Хоми гр. Бойко Василю 

Андрійовичу. 

13.1. Передати у власність гр. Бойко Василю Андрійовичу земельну ділянку площею 0,2013 га. 

кадастровий номер 6122481800:01:001:0065 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Хоми. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Колодне гр. Воробець Юрію Васильовичу. 

14.1. Передати у власність гр. Воробець Юрію Васильовичу земельну ділянку площею             

0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0780 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 38 із земель житлової і 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1852 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Базаринці гр. Пастернак Ярославі Онуфріївні. 

15.1. Передати у власність гр. Пастернак Ярославі Онуфріївні земельну ділянку площею 0,1852 

га. кадастровий номер 6122480400:05:002:0309 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Надставом, 118 із земель житлової і 

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

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Шимківці гр. Кучер Віталію Петровичу. 

16.1. Передати у власність гр. Кучер Віталію Петровичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:002:0250 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зарічна, 25 із земель житлової і громадської 

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

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Новий Роговець гр. Заяць Олегу Романовичу. 

17.1. Передати у власність гр. Заяць Олегу Романовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0106 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 42 із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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



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

пункту с. Витківці гр. Калитюк Олександрі Іванівні. 

18.1. Передати у власність гр. Калитюк Олександрі Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0215 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тимошенка, 10 із земель житлової і 

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

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0055 га. для будівництва індивідуального гаража, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Сагат Роману Богдановичу. 

19.1. Передати у власність гр. Сагат Роману Богдановичу земельну ділянку площею 0,0055 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0370 для будівництва індивідуального гаража № 35а по 

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

пункту м. Збараж. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0048 га. для будівництва і обслуговування  

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

гр. Гедеш Віктору Анатолійовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Гедеш Віктору Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,0048 

га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1169 для будівництва і обслуговування 

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

межах населеного пункту м. Збараж. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5042 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Вольській 

Ганні Михайлівні. 

21.1. Передати у власність гр. Вольській Ганні Михайлівні земельну ділянку площею 0,5042 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0476 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1400 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр. Кошель 

Володимиру Ярославовичу. 

22.1. Передати у власність гр. Кошель Володимиру Ярославовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,1400 га. в т. ч. площею 

0,5817 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0280, площею 0,5583 га. кадастровий номер 

6122489200:02:006:0002 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Шили. 

23. 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 та загальною площею 0,8171 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Хоми гр. Бойко 

Галині Яківні. 

23.1. Передати у власність гр. Бойко Галині Яківні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481800:03:001:0116 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Підлісна, 8 із земель житлової та громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8171 га. в т. ч.  площею 

0,6538 га. кадастровий номер 6122481800:03:001:0119 по вул. Підлісна, площею 0,1633 га. кадастровий 

номер 6122481800:03:001:0118 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Хоми. 

24. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6611 га. для ведення особистого селянського 



господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж                    гр. Заяць Ользі 

Григорівні. 

24.1. Передати у власність гр. Заяць Ользі Григорівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6611 га. в т. ч.  площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122488200:02:001:0740, площею 0,2200 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0743, площею 0,0411 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0753, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0752 

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

Старий Збараж. 

25. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7348 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Синайко Марії 

Дмитрівні. 

25.1. Передати у власність гр. Синайко Марії Дмитрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,7348 га. в т. ч.  площею 0,0476 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0887 по вул. Зарічна, площею 0,1900 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0460, 

площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0493, площею 0,3472 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0457 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6056 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Сав’як 

Марії Романівні. 

26.1. Передати у власність гр. Сав’як Марії Романівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6056 га. в т. ч. площею 0,2479 га. кадастровий 

номер 6122485600:02:001:0201, площею 0,3577 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0198 

по вул. Дружба, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кретівці. 

27. 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 0,1300 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Луцик 

Ніні Григорівні. 

27.1. Передати у власність гр. Луцик Ніні Григорівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:001:0252 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зарудянська, 27 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства площею 0,1300 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:001:0253 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. Яснюк Константину Ігоровичу. 

28.1. Передати у власність гр. Яснюк Константину Ігоровичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0316 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Січових Стрільців, 23 із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

29. 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 та загальною площею 0,9083 га. для 

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

Вищі Луб’янки гр. Шаварській Надії Степанівні. 

29.1. Передати у власність гр. Шаварській Надії Степанівні земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0374 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 172 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

0,9082 га. в т. ч. площею 0,5145 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0588 площею 0,3937 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0392 по вул. Івана Франка із земель 

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

Вищі Луб’янки. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Чижевській 

Надії Богданівні. 

30.1. Передати у власність гр. Чижевській Надії Богданівні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0487 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Новики гр. Студніцькому Володимиру Андрійовичу. 

31.1. Передати у власність гр. Студніцькому Володимиру Андрійовичу земельну ділянку 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0440 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бічна, 23 із земель 

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Опрілівці гр.. Шотило Надії Павлівні 

32.1. Передати у власність гр. Шотило Надії Павлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:01180 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок, 7 із земель житлової і громадської 

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

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1349 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,5999 га. для 

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

Травневе гр. Кипибіді Мирославі Романівні. 

33.1. Передати у власність гр. Кипибіді Мирославі Романівні земельні ділянки площею 0,1349 

га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0294 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд вул. І. Франка, 14 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,5999 га. в 

т. ч. площею 0,2699 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0304, площею 0,0900 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0296, площею 0,1200 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0299, площею 0,1200 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0347, із 

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

пункту с. Травневе. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3141 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Шаварському 

Миколі Степановичу. 

34.1. Передати у власність гр. Шаварському Миколі Степановичу земельну ділянку площею 

0,3141 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0087 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 



35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Витківці гр. Сухорській Галині Теодорівні. 

35.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Сухорській Галині Теодорівні та гр. Доронюк 

Віталію Леонідовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122483300:03:001:0196 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд вул. Тимошенка, 43 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Витківці 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7322 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Витківці гр. 

Сухорській Галині Теодорівні. 

36.1. Передати у власність гр. Сухорській Галині Теодорівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7322 га. в т. ч. площею 0,3870 га. 

кадастровий номер 6122483300:03:001:0207 по вул. Тимошенка, площею 0,3452 га. 

кадастровий номер 6122483300:03:001:0208 із земель сільськогосподарського призначення 

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

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7873 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. Гопалюк 

Марії Йосипівні. 

37.1. Передати у власність гр. Гопалюк Марії Йосипівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7873 га. в т. ч. площею 0,2928 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:003:045 

9, площею 0,1875 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0458 по вул. Очеретянська, 

площею 0,1070 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0457, площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:003:0456 із земель сільськогосподарського призначення 

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

38. 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. Капустинці гр. Пакула 

Йосифу Михайловичу. 

38.1. Передати у власність гр. Пакула Йосифу Михайловичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,4400 га. 

кадастровий номер 6122483900:01:002:0184, площею 0,1600 га. кадастровий номер 

6122483900:02:001:0246 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Капустинці. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0752 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Бутрин Богдану Володимировичу. 

39.1. Передати у власність гр. Бутрин Богдану Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0752 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1079 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Січових Стрільців, 64 із земель 

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6300 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Сеник 

Олександрі Антонівні. 

40.1. Передати у власність гр. Сеник Олександрі Антонівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6300 га. в т. ч. площею 0,1883 га. 



кадастровий номер 6122482400:02:002:1076, площею 0,1726 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0655, площею 0,2691 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0658 із 

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

пункту с. Доброводи. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1532 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Єднарович Ганні 

Дмитрівні. 

41.1. Передати у власність гр. Єднарович Ганні Дмитрівні земельну ділянку площею 0,1532 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0501 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Максимівка. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2820 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Гайдук Івану 

Дмитровичу. 

42.1. Передати у власність гр. Гайдук Івану Дмитровичу земельну ділянку площею 0,2820 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0506 для ведення особистого селянського господарства 

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

межах населеного пункту с. Максимівка. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4736 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. 

Нечай Світлані Іванівні. 

43.1. Передати у власність гр. Нечай Світлані Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4736 га. в т. ч. площею 0,1179 га. кадастровий 

номер 6122486400:04:001:0321, площею 0,3557 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0318 

по вул. Франка із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1532 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Гайдук Михайлу 

Дмитровичу. 

44.1. Передати у власність гр. Гайдук Михайлу Дмитровичу земельну ділянку площею 0,1532 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0500 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Максимівка. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2659 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики гр. 

Студніцькому Володимиру Андрійовичу. 

45.1. Передати у власність гр. Студніцькому Володимиру Андрійовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,2659 га. в т. ч. площею 

0,0909 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0444, по вул. Бічна, площею 0,1326 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0443, площею 0,0424 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0445 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Новики. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Чумалі гр. Осолінському Мирославу Костянтиновичу. 



46.1. Передати у власність гр. Осолінському Мирославу Костянтиновичу земельну ділянку 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0268 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 29 із 

земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чумалі. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Гінка Івану Григоровичу. 

47.1. Передати у власність гр. Гінка Івану Григоровичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0477 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зелена, 19 із земель житлової і громадської 

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

48. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2493 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 1,1633 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Борщ 

Ярославу Федоровичу. 

48.1. Передати у власність гр. Борщ Ярославу Федоровичу земельні ділянки площею 0,2493 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0479 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 10 с. Максимівка із земель житлової 

та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,1633 

га. в т. ч. площею 1,0116 га. кадастровий номер 6122486400:01:006:0017, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Максимівка, площею 0,1517 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0493 із земель 

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

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 1,2199 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пунктус. Кобилля гр. Кулині 

Надії Мефодіївні. 

49.1. Передати у власність гр. Кулині Надії Мефодіївні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0683 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Заграївка, 1 із земель житлової та громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,2199 га. в т. ч. площею 

0,5133 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0678, площею 0,2297 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0667, площею 0,3132 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0658 по вул. Заграївка, 

площею 0,1637 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0674 із земель сільськогосподарського 

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

50. 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 та загальною площею 1,8040 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка гр. Магері 

Анатолію Володимировичу. 

50.1. Передати у власність гр. Магері Анатолію Володимировичу земельні ділянки площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:002:0018 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісна, 17 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,8040 га. 

в т. ч.  площею 0,9797 га. кадастровий номер 6122489600:03:002:0021 по вул. Лісна, площею 0,8243 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:002:0020, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9493 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новий Роговець та с.   

Вищі Луб’янки гр. Ванкевич Вірі Іванівні. 



51.1. Передати у власність гр. Ванкевич Вірі Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,9493 га. в т. ч. площею 0,3031 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0469, площею 0,1136 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0447 

по вул. Шевченка, які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки, площею 

0,3491 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0101, площею 0,1835 га. кадастровий номер 

6122481500:03:003:0102 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Гумен Галині 

Павлівні. 

52.1. Передати у власність гр. Гумен Галині Павлівні земельну ділянку площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0573 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Стриївка. 

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2605 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Яремчук 

Стефанії Луківні. 

53.1. Передати у власність гр. Яремчук Стефанії Луківні земельну ділянку площею 0,2605 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:001:0612 для ведення особистого селянського господарства 

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

межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5938 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Філь 

Наталії Василівні. 

54.1. Передати у власність гр. Філь Наталії Василівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5938 га. в т. ч. площею 0,0916 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:001:0491, площею 0,5022 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0488 

по вул. Шевченка, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Максимівка. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Травневе гр. Брегін Івану Петровичу. 

55.1. Передати у власність гр. Брегін Івану Петровичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0310 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 1 із земель житлової і громадської 

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

56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6525 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Синява гр. Фаріон 

Любов Іванівні. 

56.1. Передати у власність гр. Фаріон Любов Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6525 га. в т. ч. площею 0,1118 га. кадастровий 

номер 6122487800:02:002:0788, площею 0,2217 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0787, 

площею 0,3190 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0800 із земель 

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

Синява. 

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1000 га. для ведення особистого 



селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Іванчани гр. Юсику 

Василю Романовичу. 

57.1. Передати у власність Юсику Василю Романовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1000 га. в т. ч. площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:002:0372, площею 0,5000 га. кадастровий номер 

6122483600:02:003:0057, площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122483600:02:002:0373 із 

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

пункту с. Іванчани. 

58. 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 0,8755 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка та с. 

Гори-Стрийовецькі гр. Матвіїшин Миколі Олексійовичу. 

58.1. Передати у власність гр. Матвіїшин Миколі Олексійовичу земельні ділянки площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0492 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Йосифа Сліпого, 32 с. Максимівка 

із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8755 га. в т. ч.  площею 0,1203 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0499 по вул. 

Йосифа Сліпого, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка, площею 0,6160 га. кадастровий 

номер 6122486400:01:002:0286, площею 0,1392 га. кадастровий номер 6122486400:03:001:0165 із земель 

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

Стрийовецькі. 

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1772 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,4427 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах та за межами населеного пункту с. Синява 

гр. Рочняк Любомирі Остапівні. 

59.1. Передати у власність гр. Рочняк Любомирі Остапівні земельні ділянки площею 0,1772 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0790 для будівництва і обслуговування житлового 

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

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4427 га. 

в т. ч.  площею 0,1093 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0794 по вул. Турського, площею 0,1107 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0368, площею 0,0891 га. кадастровий номер 6122487800:02:002:0796 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Синява, площею 0,1336 га. кадастровий номер 

6122487800:01:005:0014, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

60.  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 1,5601 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка гр. 

Янковому Богдану Євгеновичу. 

60.1. Передати у власність гр. Янковому Богдану Євгеновичу земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0471 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 31 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,5601 га. 

в т. ч.  площею 0,2842 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0472, площею 0,5244 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0474, площею 0,4730 га. кадастровий номер 6122489600:02:003:0361, площею 0,2785 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0470 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

61.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4774 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Бойко 

Ганні Ігорівні. 



61.1. Передати у власність гр. Бойко Ганні Ігорівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4774 га. в т. ч. площею 0,2358 га. кадастровий 

номер 6122482400:02:001:0656, площею 0,2416 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0653, 

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

пункту с. Доброводи. 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Решнівка гр. Михальському Михайлу Петровичу. 

62.1. Передати у власність гр. Михальському Михайлу Петровичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0469 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 8 із земель житлової 

і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1694 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Чернихівці гр. Боринській Іванні Василівні. 

63.1. Передати у власність гр. Боринській Іванні Василівні земельну ділянку площею 0,1694 

га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0302 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 30 із земель житлової і громадської 

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

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Ціленцій Івану Юрійовичу. 

64.1. Передати у власність гр. Ціленцій Івану Юрійовичу земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1104 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Т. Бульби, 19 із земель житлової і громадської 

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

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2802 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Зарицькому Василю 

Михайловичу. 

65.1. Передати у власність гр. Зарицькому Василю Михайловичу земельну ділянку площею 

0,2802 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0214 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кретівці. 

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Брегін Миколі Романовичу. 

66.1. Передати у власність гр. Брегін Миколі Романовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0357 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 33 із земель житлової і громадської 

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

67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Маричканець 

Оксані Дмитрівні. 

67.1. Передати у власність гр. Маричканець Оксані Дмитрівні земельну ділянку площею 0,1500 

га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0756 для ведення особистого селянського 



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

населеного пункту с. Старий Збараж. 

68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Чернихівці гр. Дзьоба Марії Григорівні. 

68.1. Передати у власність гр. Дзьоба Марії Григорівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0318 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кут, 2 із земель житлової і громадської 

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

69. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1464 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,2190 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Михайлов Михайлу 

Миколайовичу. 

69.1. Передати у власність гр. Михайлов Михайлу Миколайовичу земельні ділянки площею 

0,1464 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0722 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Горбатого, 32 із земель житлової 

та громадської забудови та площею 0,2190 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0724 для ведення 

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

в межах населеного пункту с. Заруддя. 

70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Щербай Ользі 

Павлівні. 

70.1. Передати у власність гр. Щербай Ользі Павлівні земельну ділянку площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0501 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Зарубинці. 

71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Доброводи гр. Сеник Петру Романовичу. 

71.1. Передати у власність гр. Сеник Петру Романовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1075 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сонячна, 14 із земель житлової і громадської 

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

72. 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 за межами населеного пункту с. Зарубинці гр. Сукар Надії 

Іванівні. 

72.1. Передати у власність гр. Сукар Надії Іванівні земельну ділянку площею 0,4200 га. 

кадастровий номер 6122483100:01:001:0570 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Зарубинці. 

73. 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 0,4536 га. для 

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

Травневе гр. Кохан Марії Андріївні. 

73.1. Передати у власність гр. Кохан Марії Андріївні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0309 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд вул. Дружби, 15 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4536 га. в 

т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0312, площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0570, площею 0,1536 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0308 по вул. Дружби із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 

74. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0794 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,4627 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Зеленій 

Стефанії Іванівні. 

74.1. Передати у власність гр. Зеленій Стефанії Іванівні земельні ділянки площею 0,0794 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0349 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 29 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4627 га. 

в т. ч.  площею 0,0738 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0358, площею 0,1889 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0566, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0576 із земель 

сільськогосподарського 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) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та загальною площею 0,4927 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці гр. Жмудзінській Оресті Михайлівні. 
75.1. Передати у власність гр. Жмудзінській Оресті Михайлівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:002:0480 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд вул. Марківщини, 57 із земель житлової і громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4927 га. в т. ч. площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:002:0482, площею 0,1927 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0479 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 
76. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,8263 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чумалі і с. Доброводи гр. Яворському Петру Володимировичу. 
76.1. Передати у власність гр. Яворському Петру Володимировичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8263 га. в т. ч. площею 0,0678 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1072, площею 0,3500 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1073, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Доброводи та площею 0,1780 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0266, 

площею 0,2305 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0267 із земель сільськогосподарського 

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

(на місцевості) загальною площею 1,1650 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. Симів Богдану Онуфрійович. 
77.1. Передати у власність гр. Симів Богдану Онуфрійович земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,1650 га. в т. ч. площею 0,5584 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0310, площею 0,6066 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0319 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с.Чагарі-Збаразькі. 
78. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2900 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Чумалі гр. Горобець Дмитру Володимировичу. 
78.1. Передати у власність гр. Горобець Дмитру Володимировичу земельну ділянку площею 0,2900 га. 

кадастровий номер 6122487000:04:001:0265 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с.Чумалі. 
79. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6433 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Синява гр. Миронець Андрію Ігоровичу. 
79.1. Передати у власність гр. Миронець Андрію Ігоровичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6433 га. в т. ч. площею 0,3032 га. кадастровий номер 

6122487800:02:001:0366, площею 0,1906 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0367, площею 0,1495 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0365 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Синява. 



80. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Синява гр. Миронець Надії Степанівні. 
80.1. Передати у власність гр. Миронець Надії Степанівні земельну ділянку площею 1,0000 га. кадастровий 

номер 6122487800:01:005:0018 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 
81. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Сав’як Василю Йосифовичу. 
81.1. Передати у власність гр. Сав’як Василю Йосифовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122488400:01:001:0090 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

населеного пункту с. Грицівці. 
82. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6400 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Бічаку Анатолію Ігоровичу. 
82.1. Передати у власність гр. Бічаку Анатолію Ігоровичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6400 га. в т. ч. площею 0,1677 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0611, площею 0,4723 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0610 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,4985 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Заруддя гр. Михайловій Тетяні Петрівні. 
83.1. Передати у власність гр. Михайловій Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,4985 га. кадастровий 

номер 6122483300:02:001:0721 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
84. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,5640 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Михайловій Галині Серафимівні. 
84.1. Передати у власність гр. Михайловій Галині Серафимівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5640 га. в т. ч. площею 0,2107 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0719, площею 0,3533 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0717 із земель 

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

(на місцевості) площею 0,4811 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Рівному Володимиру Андрійовичу. 
85.1. Передати у власність гр. Рівному Володимиру Андрійовичу земельну ділянку площею 0,4811 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0462 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Зінкевич Марії Михайлівні. 
86.1. Передати у власність гр. Зінкевич Марії Михайлівні земельну ділянку площею 0,3000 га. кадастровий 

номер 6122488400:01:002:0571 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Брегін Марії Маріянівні. 
87.1. Передати у власність гр. Брегін Марії Маріянівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0647 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Грушевського, 32 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Стриївка. 
88. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,3323 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Фучило Володимиру Івановичу. 
88.1. Передати у власність гр. Фучило Володимиру Іванович земельну ділянку площею 0,3323 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1106 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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



89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

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

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Рибак Мирославу Івановичу. 
89.1. Передати у власність гр. Рибак Мирославу Івановичу земельну ділянку площею 0,1000 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:004:0986 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Устима Голоднюка, 17 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту м. Збараж. 
90. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,5599 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Веселович Юрію Григоровичу. 
90.1. Передати у власність гр. Веселович Юрію Григоровичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,5599 га. в т. ч. площею 0,1700 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0453, площею 0,3899 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0474 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
91. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0058 га. для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж гр. Кусій Ірині Олександрівні. 
91.1. Передати у власність гр. Кусій Ірині Олександрівні земельну ділянку площею 0,0058 га. кадастровий 

номер 6122480400:05:003:0371 для будівництва індивідуального гаража № 38 по вул. Заводська із земель 

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
92. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0194 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту м. Збараж гр. Кравчук Юлії Миронівні. 
92.1. Передати у власність гр. Кравчук Юлії Миронівні земельну ділянку площею 0,0194 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:005:1167 для ведення особистого селянського господарства по вул. Набережна із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 
93. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6789 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці гр. Готич Василині Василівні. 
93.1. Передати у власність гр. Готич Василині Василівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6789 га. в т. ч. площею 0,3789 га. кадастровий номер 

6122483900:02:001:0255, площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122483900:01:002:0186 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці. 
94. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6789 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Тарасівка гр. Лисобей Василю Васильовичу. 
94.1. Передати у власність гр. Лисобей Василю Васильовичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6390 га. в т. ч. площею 0,5400 га. кадастровий номер 

6122480400:04:001:0381, площею 0,0990 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0380 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Тарасівка. 
95. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,3222 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Середі Роману Васильовичу. 
95.1. Передати у власність гр. Середі Роману Васильовичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3222 га. в т. ч. площею 0,1222 га. кадастровий номер 

6122488400:04:001:1113, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1116 із земель 

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

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Савенко Раїсі Романівні. 
96.1. Передати у власність гр. Савенко Раїсі Романівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122484800:02:001:6161 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Морозенка, 55 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Колодне. 
97. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1782 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Доброводи гр. Волошину Богдану Федоровичу. 
97.1. Передати у власність гр. Волошину Богдану Федоровичу земельну ділянку площею 0,1782 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0651 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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



98. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,7948 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Базаринці і с. Малий Глибочок гр. Дончак Володимиру 

Михайловичу. 
98.1. Передати у власність гр. Дончак Володимиру Михайловичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,7948 га. в т. ч. площею 0,1683 га. кадастровий номер 

6122480400:03:001:0131, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Малий Глибочок, площею 0,1608 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:001:0392, площею 0,2995 га. кадастровий номер 6122480400:05:002:0308, 

площею 0,1662 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0378 із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Базаринці. 
99. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2255 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Коцюрубі Ользі Данилівні. 
99.1. Передати у власність гр. Коцюрубі Ользі Данилівні земельну ділянку площею 0,2255 га. кадастровий 

номер 6122488800:02:002:0316 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Шкільна, 21 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 
100. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2513 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Чернихівці гр. Дубель Оксані Ярославівні. 
100.1. Передати у власність гр. Дубель Оксані Ярославівні земельну ділянку площею 0,2513 га. кадастровий 

номер 6122488800:02:003:0519 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 
101. 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 та загальною площею 0,8592 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці гр. Складанюк Людмилі Матвіївні. 
101.1. Передати у власність гр. Складанюк Людмилі Матвіївні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:04:001:0290 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Баландова, 20 із земель житлової та громадської забудови та площею 

0,8592 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0308 для ведення особистого селянського господарства із 

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

Олишківці. 
102. 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 та загальною площею 1,5299 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Черняк Володимиру Степановичу. 
102.1. Передати у власність гр. Черняк Володимиру Степановичу земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0725 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 39 із земель житлової та громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,5299 га. в т. ч. площею 0,8646 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0710, площею 0,2733 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0712 

по вул. Івана Франка, площею 0,3920 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0714 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
103. 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 0,8301 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Черняк Івану Степановичу. 
103.1. Передати у власність гр. Черняк Івану Степановичу земельні ділянки площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122483300:02:001:0711 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Івана Франка, 39А із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8301 га. в т. ч.  площею 0,3128 га. кадастровий 

номер 6122483300:02:001:0715 по вул. Івана Франка, площею 0,5173 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0713 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Заруддя. 
104. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Зажинському 

Володимиру Олеговичу. 



104.1. Передати у власність гр. Зажинському Володимиру Олеговичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0496 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 57 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
105. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1818 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці гр. Свирид Любов Степанівні. 
105.1. Передати у власність гр. Свирид Любов Степанівні земельну ділянку площею             0,1818 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0213 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Зарічна, 40 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці. 
106. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,9595 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Моргун Надії Степанівні. 
106.1. Передати у власність гр. Моргун Надії Степанівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,9595 га. в т. ч. площею 0,1876 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0451, площею 0,2003 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0443, площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0430, площею 0,1509 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0478, 

площею 0,1707 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0486 із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
107. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,7515 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Гінка Івану Григоровичу. 
107.1. Передати у власність гр. Гінка Івану Григоровичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,7515 га. в т. ч. площею 0,2571 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0504, площею 0,2842 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0483, площею 0,2102 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0503 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
108. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шили гр. Кошель Олександрі Григорівні. 
108.1. Передати у власність гр. Кошель Олександрі Григорівні земельну ділянку площею             0,2500 га. 

кадастровий номер 6122489200:02:006:0001 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Молодіжна, 27 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шили. 
109. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Соколик Василю Антоновичу. 
109.1. Передати у власність гр. Соколик Василю Антоновичу земельну ділянку площею             0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0728 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 68 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
110. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2223 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Розношинці гр. Рабаді Івану Ільковичу. 
110.1. Передати у власність гр. Рабаді Івану Ільковичу земельну ділянку площею 0,2223 га. кадастровий 

номер 6122485400:03:001:0266 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Середня, 6 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Розношинці. 
111. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Моргуну Володимиру 

Ігоровичу та гр. Моргун Надії Степанівні. 
111.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Моргуну Володимиру Ігоровичу та гр. Моргун Надії 

Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0387 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 48 із земель 

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
112. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площею 0,1400 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд та загальною площею 0,4835 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Маринович Марії Ярославівні. 
112.1. Передати у власність гр. Маринович Марії Ярославівні земельні ділянки площею 0,1400 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1060 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Смакули, 19 із земель житлової і громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4835 га. в т. ч. площею 0,1733 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1053, площею 0,0504 га. кадастровий номер 6122482400:01:002:0193, 

площею 0,2598 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1056 із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 
113. 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 за межами населеного пункту с. Зарубинці гр. Мшанецькому Михайлу Мирославовичу. 
113.1. Передати у власність гр. Мшанецькому Михайлу Мирославовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,4000 га. кадастровий 

номер 6122483100:01:001:0568, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122483100:01:001:0567 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться за межами населеного пункту с. Зарубинці. 
114. 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 та площею 0,3500 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Барчук Олександрі Тадеївні. 
114.1. Передати у власність гр. Барчук Олександрі Тадеївні земельні ділянки площею             0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0422 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 58 із земель житлової і громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3500 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0472 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
115. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1901 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя гр. Якубович Світлані Іванівні. 
115.1. Передати у власність гр. Якубович Світлані Іванівні земельну ділянку площею             0,1901 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:002:0093 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. І. Горбатого, 77 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
116. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,4300 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Максимівка гр. Ледовській Любов Богданівні. 
116.1. Передати у власність гр. Ледовській Любов Богданівні земельну ділянку площею 0,4300 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0497 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка. 
117. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) площею 0,1839 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та загальною площею 0,9324 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Бучаку Василю Васильовичу. 
117.1. Передати у власність гр. Бучаку Василю Васильовичу земельні ділянки площею 0,1839 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0356 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 3 із земель житлової і громадської забудови та для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9324 га. в т. ч. площею 0,2634 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0670, площею 0,2812 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0582, 

площею 0,1833 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0658, площею 0,2045 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0661 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Стриївка. 
118. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Панчишин Людмилі 

Володимирівні. 
118.1. Передати у власність гр. Панчишин Людмилі Володимирівні земельну ділянку площею             0,2500 

га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0618 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Морозенка, 74 із земель житлової і громадської забудови, яка 

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



119. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,4284 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Федуник Ользі Петрівні. 
119.1. Передати у власність гр. Федуник Ользі Петрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4284 га. в т. ч. площею 0,0889 га. кадастровий номер 

6122487000:03:001:0348 по вул. Світанок, площею 0,3395 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0349 із 

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

(на місцевості) площею 0,4982 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Пархін Івану Ярославовичу. 
120.1. Передати у власність гр. Пархін Івану Ярославовичу земельну ділянку площею 0,4982 га. кадастровий 

номер 6122486700:02:001:0614 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
121. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,2756 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Пархін Ользі Василівні. 
121.1. Передати у власність гр. Пархін Ользі Василівні земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,2756 га. в т. ч. площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122486700:02:001:0618, площею 0,1256 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0615 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
122. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,3581 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Рарок Галині Йосипівні. 
122.1. Передати у власність гр. Рарок Галині Йосипівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3581 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0657, площею 0,1400 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0659, площею 0,1181 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0660 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 
123. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2038 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Суль Петру Івановичу. 
123.1. Передати у власність гр. Суль Петру Івановичу земельну ділянку площею 0,2038 га. кадастровий 

номер 6122488400:03:001:0317 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Терешкової, 12 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе. 
124. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,4682 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Грещук Олександрі Володимирівні. 
124.1. Передати у власність гр. Грещук Олександрі Володимирівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4682 га. в т. ч. площею 0,2016 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0701, площею 0,2666 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0703 із земель 

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

(на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Верняки гр. Ванкевич Оксані Дмитрівні. 
125.1. Передати у власність гр. Ванкевич Оксані Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122488200:02:002:0124 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Завальна, 7 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Верняки. 
126. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2300 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Булич Василю Гавриловичу. 
126.1. Передати у власність гр. Булич Василю Гавриловичу земельну ділянку площею 0,2300 га. кадастровий 

номер 6122484800:03:001:0653 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Садова, 12 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 
127. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2000 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Кальба Ганні Григорівні. 



127.1. Передати у власність гр. Кальба Ганні Григорівні земельну ділянку площею 0,2000 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0476 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Зелена, 43 із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 
128. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,6773 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці гр. Косюк Нелі Дмитрівні. 
128.1. Передати у власність гр. Косюк Нелі Дмитрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6773 га. в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий 

номер 6122483900:02:001:0256, площею 0,4773 га. кадастровий номер 6122483900:02:001:0257 

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

пункту с. Капустинці. 

129. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5602 га. для ведення особистого 

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

Кальба Наталії Григорівні. 

129.1. Передати у власність гр. Кальба Наталії Григорівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,5602 га. в т. ч. площею 0,5186 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0478 по вул. Зелена, площею 0,6470 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0498, площею 0,3946 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0500 

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

пункту с. Вищі Луб’янки. 

130. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8550 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Грещук 

Марії Миколаївні. 
130.1. Передати у власність гр. Грещук Марії Миколаївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8550 га. в т. ч. площею 0,2050 га. кадастровий номер 

6122484500:02:001:0323, площею 0,4500 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0325, площею 0,0500 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0687, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122484500:02:001:0326 

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

(на місцевості) площею 0,1724 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та загальною площею 0,3112 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці гр. Коцай Орисі Степанівні. 
131.1. Передати у власність гр. Коцай Орисі Степанівні земельні ділянки площею 0,1724 га. кадастровий 

номер 6122484200:02:001:0519 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Центральна, 3 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3112 га. в т. ч.  площею 0,0912 га. кадастровий номер 

6122484200:02:001:0520 та площею 0,2200 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0483 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 
132. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,8353 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Суль Петру Івановичу. 
132.1. Передати у власність гр. Суль Петру Івановичу земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,8353 га. в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0311, площею 0,2700 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0564, площею 0,3653 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0572 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 
133. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 0,9279 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Нагіна Марії Петрівні. 
133.1. Передати у власність гр. Нагіна Марії Петрівні земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,9279 га. в т. ч. площею 0,1694 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0568, площею 0,3882 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0664, площею 0,1098 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0653, площею 0,2605 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0656 



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

Стриївка. 
134. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2400 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Стриївка гр. Ярош Валентині Вікторівні. 
134.1. Передати у власність гр. Ярош Валентині Вікторівні земельну ділянку площею 0,2400 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:002:0360 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

(на місцевості) площею 0,4475 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки гр. Гурніку Андрію Івановичу. 
135.1. Передати у власність гр. Гурніку Андрію Івановичу земельну ділянку площею 0,4475 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0487 для ведення особистого селянського господарства  по вул. Шевченка із 

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

Луб’янки. 
136. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0067 га. для будівництва індивідуального гаража, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Цімухуд Надії Іванівні. 

136.1. Передати у власність гр. Цімухуд Надії Іванівні земельну ділянку площею 0,0067 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0373 для будівництва індивідуального гаража №15 по 

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

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

(на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Ліски гр. Суходольській Ірині Володимирівні. 
137.1. Передати у власність гр. Суходольській Ірині Володимирівні земельну ділянку площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:003:0052 для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски. 
138. 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 та загальною площею 0,3154 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Петрик Наталії Петрівні. 
138.1. Передати у власність гр. Петрик Наталії Петрівні земельні ділянки площею 0,2500 га. кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1085 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Нова, 1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3154 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1088 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 
139. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1008 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Базаринці гр. Сташко Ігорю Андрійовичу. 

139.1. Передати у власність гр. Сташко Ігорю Андрійовичу земельну ділянку площею 0,1008 

га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0394 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 51 із земель житлової і 

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

140. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0076 га. для будівництва індивідуального гаража, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Возному Богдану Ярославовичу. 

140.1. Передати у власність гр. Возному Богдану Ярославовичу земельну ділянку площею 

0,0076 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0377 для будівництва індивідуального гаража 

№ 22 по вул. Заводська із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

141. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0603 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Боднар Володимиру Володимировичу. 



141.1. Передати у власність гр. Боднар Володимиру Володимировичу земельну ділянку 

площею 0,0603 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1375 для будівництва і 

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

земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

142. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Максимівка гр. Гарбузюк Любов Ігорівні. 

142.1. Передати у власність гр. Гарбузюк Любов Ігорівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0514 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Галана,61 із земель житлової і громадської 

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

143. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Панько Галини 

Володимирівни. 

143.1. Передати у власність гр. Панько Галині Володимирівні земельну ділянку площею 0,3000 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0579 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

144. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5935 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Бурдель 

Андрію Володимировичу. 

144.1. Передати у власність гр. Бурдель Андрію Володимировичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5935 га. в т. ч. площею 0,2649 га. 

кадастровий номер 6122485600:03:001:0205, площею 0,1786 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0678, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0677 із 

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

пункту с. Грицівці. 

145. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6380 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Вальків 

Павлу Михайловичу. 

145.1. Передати у власність гр. Вальків Павлу Михайловичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6380 га. в т. ч. площею 0,2620 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0360 яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Залужжя, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122483000:03:002:0041, площею 0,0600 га. 

кадастровий номер 6122483000:03:002:0040, площею 0,1660 га. кадастровий номер 

6122483000:01:003:0048 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Ліски. 

146. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Вальків Оресту Володимировичу. 

146.1. Передати у власність гр. Вальків Оресту Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0600 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1376 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Руданського,17 із земель житлової 

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

147. 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 та загальною площею 0,5100 га. для 



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

Вищі Луб’янки гр. Костур Марії Іллівні. 

147.1. Передати у власність гр. Костур Марії Іллівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0506 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. кадастровий 

номер 6122481500:02:002:0508 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

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

148. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1640 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Опрілівці гр. Зайшла Марії Андріївні. 

148.1. Передати у власність гр. Зайшла Марії Андріївні земельну ділянку площею 0,1640 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0354 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,15 із земель житлової і 

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

149. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3541 га. для ведення особистого 

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

Наконечному Володимиру Івановичу. 

149.1. Передати у власність гр. Наконечному Володимиру Івановичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3541 га. в т. ч. площею 

0,2076 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0567, площею 0,0904 га. кадастровий номер 

6122488400:03:002:0041, площею 0,0561 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0355, із 

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

пункту с. Стриївка. 

150. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0796 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Судин Оксані Володимирівні. 

150.1. Передати у власність гр. Судин Оксані Володимирівні земельну ділянку площею 0,0796 

га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0983 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,59 із земель житлової і 

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

151. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Старий Збараж гр. Дзюбин Євгену Петровичу. 

151.1. Передати у власність гр. Дзюбин Євгену Петровичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0759 для будівництва і обслуговування житлового 

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

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

152. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Шили гр. Іщук Ірині Теодорівні. 

152.1. Передати у власність гр. Іщук Ірині Теодорівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122489200:02:002:0194 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,89 із земель житлової і громадської 

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

153. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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



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

пункту м. Збараж гр. Шингері Юрію Васильовичу. 

153.1. Передати у власність гр. Шингері Юрію Васильовичу земельну ділянку площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1118 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. М.Богуславки,15 із земель житлової і 

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

154. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,7000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Гніздичне гр. Бабій Ірині 

Юріївні. 

154.1. Передати у власність гр. Бабій Ірині Юріївні земельну ділянку площею 1,7000 га. 

кадастровий номер 6122481800:01:001:0069 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Гніздичне. 

155. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0838 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Опрілівці гр. Ярош Ларисі Ярославівні. 

155.1. Передати у власність гр. Ярош Ларисі Ярославівні земельну ділянку площею 0,0838 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0350 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок,35 із земель житлової і громадської 

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

156. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,5300 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Гніздичне гр. Пойшлому 

Роману Михайловичу. 

156.1. Передати у власність гр. Пойшлому Роману Михайловичу земельну ділянку площею 

1,5300 га. кадастровий номер 6122481800:01:001:1070 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне. 

157. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0698 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Яциковській Ірині 

Леонідівні. 

157.1. Передати у власність гр. Яциковській Ірині Леонідівні земельну ділянку площею 0,0698 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0505 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту вул. Галана с. Максимівка. 

158. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1690 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Ліски гр. Корженевській Наталії 

Олександрівні. 

158.1. Передати у власність гр. Корженевській Наталії Олександрівні земельну ділянку 

площею 0,1690 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0060 для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Ліски. 

159. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2389 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Верняки гр. 

Ванькевич Оксані Дмитрівні. 

159.1. Передати у власність гр. Ванькевич Оксані Дмитрівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2389 га. в т. ч. площею 0,0957 га. 



по вул. Завальна кадастровий номер 6122488200:02:002:0128, площею 0,1432 га. кадастровий 

номер 6122488200:02:002:0127 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Верняки. 

160. 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. Вищі Луб’янки гр. 

Рева Лідії Степанівні. 

160.1. Передати у власність гр. Рева Лідії Степанівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,0908 га. по вул. І. 

Франка кадастровий номер 6122481500:02:002:0505, площею 0,5092 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0509 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

161. 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 та загальною площею 0,3612 га. для 

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

Опрілівці гр. Дідух Марії Терентіївні. 

161.1. Передати у власність гр. Дідух Марії Терентіївні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0356 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок,6 із земель житлової та громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства площею 0,3612 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0355 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

162. 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 та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,1924 га., які знаходяться в межах та за межами населеного 

пункту с. Синява гр. Слоті Олексію Павловичу. 

162.1. Передати у власність гр. Слоті Олексію Павловичу земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0792 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Турського,57 із земель житлової та 

громадської забудови для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

1,1924 га. в т. ч. площею 0,4611 га.  кадастровий номер 6122487800:01:005:0024, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Синява , площею 0,1093 га. кадастровий номер 

6122487800:02:002:0805 по вул. Турського, площею 0,1826 кадастровий номер 

6122487800:02:001:0370, площею 0,1656 кадастровий номер 6122487800:02:001:0371, площею 

0,1247 га. кадастровий номер 6122487800:02:001:0372, площею 0,1459 га. кадастровий номер 

6122487800:02:001:0369 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Синява. 

163. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1671 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Залужжя гр. Бунда Надії Петрівні. 

163.1. Передати у власність гр. Бунді Надії Петрівні земельну ділянку площею 0,1671 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0329 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Помаранчевої Революції,55 із земель 

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

164. 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. Ліски гр. Бунді Петру 

Васильовичу. 



164.1. Передати у власність гр. Бунді Петру Васильовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,0776 га. 

кадастровий номер 6122483000:03:002:0042, площею 0,3329 га. кадастровий номер 

6122483000:01:003:0066 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Ліски. 

165. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Залужжя гр. Бунда Тетяні Петрівні. 

165.1. Передати у власність гр. Бунді Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483000:02:001:0328 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Помаранчевої Революції,57 із земель 

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

166. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1862 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Верняки гр. Нечай Ользі Ярославівні. 

166.1. Передати у власність гр. Нечай Ользі Ярославівні земельну ділянку площею 0,1862 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:002:0125 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Завальна,67 із земель житлової і громадської 

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

167. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Заруддя гр. Павловській Марії 

Дмитрівні. 

167.1. Передати у власність гр. Павловській Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0720 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

168. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8199 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. 

Заяць Василю Івановичу. 

168.1. Передати у власність гр. Заяць Василю Івановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8199 га. в т. ч. площею 0,2974 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0322 по вул. І. Франка, площею 0,2614 га. кадастровий 

номер 6122486400:04:001:0320, площею 0,2611 кадастровий номер 6122486400:04:001:0323 із 

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

пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

169. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1150 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. 

Петричко Василю Дмитровичу. 

169.1. Передати у власність гр. Петричко Василю Дмитровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1150 га. в т. ч. площею 0,1996 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0504, площею 0,9154 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0496, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

170. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2165 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с.  Травневе гр. Мураш Юрію Дмитровичу, Мариновській Ользі Дмитрівні. 



170.1. Передати у спільно сумісну власність гр. Мураш Юрію Дмитровичу, Мариновській 

Ользі Дмитрівні земельну ділянку площею 0,2165 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0318 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Шевченка,18 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе. 

171. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2005 га. для будівництва і обслуговування 

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

господарства загальною площею 0,6431 га., які знаходяться в межах та за межами населеного 

пункту с. Травневе гр. Табаці Дмитру Степановичу. 

171.1. Передати у власність гр. Табаці Дмитру Степановичу земельні ділянки площею 0,2005 

га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0313 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул.Дружби,19 із земель житлової та громадської 

забудови для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6431 га. в т. 

ч. площею 0,1500 га.  кадастровий номер 6122488400:03:001:0323,  площею 0,1698 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:080, площею 0,3233 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0596, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 

172. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,6142 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка гр. Хрущ 

Володимиру Івановичу. 

172.1. Передати у власність гр. Хрущ Володимиру Івановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,6142 га. в т. ч. площею 0,3311 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0463, площею 1,2831 га. кадастровий номер 

6122486400:04:001:0317 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Максимівка. 

173. 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 та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,3500 га., які знаходяться в межах та за межами населеного 

пункту с. Кретівці гр. Домчук Галині Іванівні. 

173.1. Передати у власність гр. Домчук Галині Іванівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0165 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул.Дружби,62 із земель житлової та громадської 

забудови для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3500 га. в т. 

ч. площею 0,2000 га.  кадастровий номер 6122485600:02:001:0202,  площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0204, із земель сільськогосподарського призначення 

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

174. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка гр. Тивонюк Галині 

Зіновіївні. 

174.1. Передати у власність гр. Павловській Марії Дмитрівні земельну ділянку площею 0,3000 

га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1110 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

175. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5200 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці, с. Стриївка 

гр. Шумелда Наталії Богданівні. 



175.1. Передати у власність гр. Шумелда Наталії Богданівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5200 га. в т. ч. площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0592, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Стриївка, площею 0,2200 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0673,  із земель 

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

Грицівці. 

176. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1366 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Стриївка гр. Білих Кристині Василівні, гр. Туранському Антону Васильовичу. 

176.1. Передати у спільно сумісну власність гр. Білих Кристині Василівні, гр. Туранському 

Антону Васильовичу земельну ділянку площею 0,1366 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0369 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького,17 із земель житлової і громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

177. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3700 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка гр. Саньоцькому Тарасу 

Федоровичу. 

177.1. Передати у власність гр. Саньоцькому Тарасу Федоровичу земельну ділянку площею 

0,3700 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0674 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Стриївка. 

178. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Травневе гр. Довгунь Олександру 

Андріївні. 

178.1. Передати у власність гр. Довгунь Олександру Андрійовичу земельну ділянку площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0321 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

179. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5600 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Пахолко 

Ганні Володимирівні. 

179.1. Передати у власність гр. Пахолко Ганні Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2636 га. в т. ч. площею 0,2024 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0655, площею 0,0612 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0669 по вул. Лесі Українки, із земель сільськогосподарського призначення 

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

180. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0980 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка гр. Левчук Тамарі 

Віталіївні. 

180.1. Передати у власність гр. Левчук Тамарі Віталіївні земельну ділянку площею 0,0980 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0593 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Стриївка. 

181. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1100 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства 



загальною площею 1,1582 га., які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. 

Барильській Марії Яківні. 

181.1. Передати у власність гр. Барильській Марії Яківні земельні ділянки площею 0,1100 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0368 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького,35 із земель житлової 

та громадської забудови для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

1,1582 га. в т. ч. площею 0,1500 га.  кадастровий номер 6122488400:02:001:1674,  площею 

0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0594, площею 0,1182 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0365, площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0595, 

площею 0,2400 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0364, площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0603 із земель сільськогосподарського призначення 

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

182. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2171 га. для будівництва і обслуговування 

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

господарства загальною площею 1,3171 га., які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Олишківці гр. Дзюбик Олександру Володимировичу. 

182.1. Передати у власність гр. Дзюбик Олександру Володимировичу земельні ділянки 

площею 0,2171 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0303 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Шевченка,29 із 

земель житлової та громадської забудови для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,3171 га. в т. ч. площею 0,4746 га.  кадастровий номер 

6122483300:04:001:0329,  площею 0,1925 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0327, 

площею 0,6500 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0213,  із земель 

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

Олишківці. 

183. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6027 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Крук 

Євгенії Дмитрівні. 

183.1. Передати у власність гр. Крук Євгенії Дмитрівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6027 га. в т. ч. площею 0,3116 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0604, площею 0,1002 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0685, площею 0,1909 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0675, із 

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

пункту с. Стриївка. 

184. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7486 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Брегін 

Вірі Михайлівні. 

184.1. Передати у власність гр. Брегін Вірі Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7486 га. в т. ч. площею 0,2356 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0599, площею 0,0621 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0366, площею 0,2229 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0679, із 

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

пункту с. Стриївка. 

185. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3077 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Діброва гр. Пац Антіну Петровичу. 

185.1. Передати у власність гр. Пац Антіну Петровичу земельну ділянку площею 0,3077 га. 

кадастровий номер 6122489200:03:001:0190 для ведення особистого селянського господарства 



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

пункту с. Діброва. 

186. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Опрілівці гр. Ковальчук Івану Володимировичу, гр. Пивовару Андрію Васильовичу, 

гр.Пивовару Василю Васильовичу. 

186.1. Передати у спільно сумісну власність гр. Ковальчук Івану Володимировичу, гр.Пивовару 

Андрію Васильовичу, гр. Пивовару Василю Васильовичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0189 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок,23 із земель житлової і громадської 

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

187. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4531 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці гр. Милян 

Василю Ярославовичу. 

187.1. Передати у власність гр. Милян Василю Ярославовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4531 га. в т. ч. площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483900:02:001:0252, площею 0,2031 га. кадастровий номер 

6122483900:02:001:0250,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці. 

188. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2089 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Смарж 

Ользі Теодорівні. 

188.1. Передати у власність гр. Смарж Ользі Теодорівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2089 га. в т. ч. площею 0,1332 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1080, площею 0,0757 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1082,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

189. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с.Чернихівці гр. Шевелі Надії Богданівні. 

189.1. Передати у власність гр. Шевелі Надії Богданівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0526 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горанська,12 із земель житлової і громадської 

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

190. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,2868 га. для ведення 

особистого селянського господарства яка знаходиться в межах населеного пункту                    

с.Зарубинці гр. Ціміхуд Оксані Тарасівні. 

190.1. Передати у власність гр. Цімухуд Оксані Тарасівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0526 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Веселка,8 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,2868 га. в 

т. ч. площею 0,1363 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0506 по вул. Веселка, площею 

0,1505 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0507,  із земель сільськогосподарського 

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

191. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7971 га. для ведення особистого 



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

Пайонк Марії Петрівні. 

191.1. Передати у власність гр. Пайонк Марії Петрівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,7971 га. в т. ч. площею 0,1372 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0494, площею 0,8646 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0502, площею 0,1391 кадастровий номер 6122481500:02:002:0511 по вул. І. 

Франка, площею 0,6562 кадастровий номер 6122481500:02:002:0514,  із земель 

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

Вищі Луб’янки. 

192. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,9115 га. для ведення 

особистого селянського господарства яка знаходиться в межах населеного пункту                    

с.Мусорівці гр. Малишко Василю Володимировичу. 

192.1. Передати у власність гр. Малишко Василю Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0322 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горлиця,10 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

0,9115 га. в т. ч. площею 0,2929 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0309, площею 0,4072 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0305 по вул. Горлиця, площею 0,2114 кадастровий 

номер 6122483900:05:001:0310,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Мусорівці. 

193. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 1,4277 га. для ведення 

особистого селянського господарства яка знаходиться в межах населеного пункту                    

с.Мусорівці гр. Малишко Богдану Володимировичу. 

193.1. Передати у власність гр. Малишко Василю Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0312 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горлиця,11 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

1,4277 га. в т. ч. площею 0,9206 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0311, площею 0,5071 

га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0313, із земель сільськогосподарського призначення 

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

194. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1237 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Киданці гр. Лисій  Надії Миколаївні. 

194.1. Передати у власність гр. Лисій Надії Миколаївні земельну ділянку площею 0,1237 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:001:0523 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна,12 із земель житлової і 

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

195. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,3336 га. для ведення 

особистого селянського господарства яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці 

гр. Крисоватому Павлу Олександровичу. 

195.1. Передати у власність гр. Крисоватому Павлу Олександровичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0219 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби,76 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

0,3336 га. в т. ч. площею 0,1521 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0218, площею 0,0415 



га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0215 по вул. Дружби, площею 0,1400 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0216 із земель сільськогосподарського призначення 

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

196. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1957 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 1,1770 га. для ведення 

особистого селянського господарства яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі 

Луб’янки та Новий Роговець гр. Гонтар Ярославу Петровичу. 

196.1. Передати у власність гр. Гонтар Ярославу Петровичу земельну ділянку площею 0,1957 

га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0507 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул.Івана Франка,101 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

1,1770 га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0110, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Рогівець площею 0,2100 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0490, площею 0,1822 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0471, 

площею 0,4848 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0467 із земель 

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

Вищі Луб’янки. 

197. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2697 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Витківці гр. Швидкому Віталію 

Анатолійовичу. 

197.1. Передати у власність гр. Швидкому Віталію Анатолійовичу земельну ділянку площею 

0,2697 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0216 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Витківці. 

198. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 1,1770 га. для ведення 

особистого селянського господарства яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Добромірка гр. Нестеровській Марії Ярославівні. 

198.1. Передати у власність гр. Нестеровській Марії Ярославівні земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0385 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського,25 із земель 

житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею  1,9570 га. в т. ч. площею 0,4947 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0386, площею 0,5084 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0390, 

площею 0,6445 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0384, площею 0,3085 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0388 із земель сільськогосподарського призначення 

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

199. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0077 га. для будівництва індивідуального гаража, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Ціміхуд Олегу Володимировичу. 

199.1. Передати у власність гр. Ціміхуд Олегу Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0077 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0378 для будівництва індивідуального гаража 

№113 по вул. Заводська із земель житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

200. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,9218 га. для ведення особистого 

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

Ліпніцькій Марії Омелянівні. 



200.1. Передати у власність гр. Ліпніцькій Марії Омелянівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,9218 га. в т. ч. площею 1,2131 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0104, площею 0,5202 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0461, площею 0,1885 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0479, із 

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

пункту с. Вищі Луб’янки. 

201. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с.Чернихівці гр. Боцюк Назарії Василівні. 

201.1. Передати у власність гр. Боцюк Назарії Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0325 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна,25 із земель житлової і громадської 

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

202. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2140 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Білих 

Кристині Василівні. 

202.1. Передати у власність гр. Білих Кристині Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2140 га. в т. ч. площею 0,1140 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0376, площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0598,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

203. 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, загальною площею 0,4422 га. для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка 

гр. Левицькому Андрію Макаровичу . 

203.1. Передати у власність гр. Левицькому Андрію Макаровичу земельні ділянки площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0372 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова Стриївка,21 із земель 

житлової і громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею  0,4422 га. в т. ч. площею 0,3046 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0371, площею 0,1376 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0374, із 

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

пункту с. Стриївка. 

204. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1150 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Киданці гр. Боднарчук Сергію  

Володимировичу. 

204.1. Передати у власність гр. Боднарчук Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 

0,1150 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0521 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Киданці. 

205. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Травневе гр. Суль Олександрі 

Іванівні. 

205.1. Передати у власність гр. Суль Олександрі Іванівні земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122485400:03:001:0328 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Травневе. 



206. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с.Доброводи гр. Мальшевській Ользі Петрівні. 

206.1. Передати у власність гр. Мальшевській Ользі Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122484200:02:002:1086 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,47 із земель житлової і громадської 

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

207. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3194 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Витківці гр. 

Швидкому Андрію Анатолійовичу. 

207.1. Передати у власність гр. Швидкому Андрію Анатолійовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3194 га. в т. ч. площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0218, площею 0,0694 га. кадастровий номер 

6122483300:03:001:0214,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Витківці. 

208. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7666 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Шили гр. Мистишин 

Віталію Андрійовичу. 

208.1. Передати у власність гр. Мистишин Віталію Андрійовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7666 га. в т. ч. площею 0,4669 га. 

кадастровий номер 6122489200:02:001:0258, площею 0,2997 га. кадастровий номер 

6122489200:02:001:0257,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Шили. 

209. 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, загальною площею 1,3233 га. для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шили гр. 

Багрій Анастасія Степанівна . 

209.1. Передати у власність гр. Багрій Анастасії Степанівні земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0260 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,29 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

1,3233 га. в т. ч. площею 0,6233 га. кадастровий номер 6122489200:02:001:0259 по вул. Лесі 

Українки, площею 0,7000 га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0161, із земель 

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

Шили. 

210. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с.Синява гр. Підставці Галині 

Мирославівні. 

210.1. Передати у власність гр. Підставці Галині Мирославівні земельну ділянку площею 

0,2000 га. кадастровий номер 6122487800:01:005:0025 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

211. 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, загальною площею 0,9661 га. для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с.. Решнівка 

гр.Калитюк Валентині Сергіївні . 



211.1. Передати у власність гр. Калитюк Валентині Сергіївні земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0487 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки,49 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

0,9661 га. в т. ч. площею 0,2993 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0485, площею 0,2977 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0486, площею 0,3691 га. кадастровий номер 

6122489600:03:001:0488 по вул. Лесі Українки, із земель сільськогосподарського призначення 

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

212. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1846 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,2949 га. для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка 

гр.Романець Володимиру Ярославовичу. 

212.1. Передати у власність гр. Романець Володимиру Ярославовичу земельні ділянки площею 

0,1846 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0354 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна,60 із земель житлової і 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею  

0,2949 га. в т. ч. площею 0,1978 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0783, площею 0,0971 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0781, із земель сільськогосподарського призначення 

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

213. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0719 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту вул. Зелена,3 м. Збараж гр. Батюк Ростиславу Степановичу. 

213.1. Передати у власність гр.Батюк Ростиславу Степановичу земельну ділянку площею 

0,0719 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:1086 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Зелена,3 м.Збараж. 

214. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2957 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населеного пункту с.Стриївка гр. Крук Андрію 

Євгеновичу. 

214.1. Передати у власність гр. Крук Андрію Євгеновичу земельну ділянку площею 0,2957 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0694 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Стриївка. 

215. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7739 га. для ведення особистого 

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

с. Максимівка гр. Галагус Володимиру Михайловичу. 

215.1. Передати у власність гр. Галагус Володимиру Михайловичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,7739 га. в т. ч. площею 

0,1704 га. яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі, кадастровий 

номер 6122486400:01:002:0287, площею 0,6035 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0495,  

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

пункту с. Максимівка. 

216. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0599 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Танцовному Богдану Васильовичу. 

216.1. Передати у власність гр. Танцовному Богдану Васильовичу земельну ділянку площею 

0,0599 га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0990 для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мазепи, 6 із земель житлової і 

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

217. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,8580 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Хоми гр. Афанасієв Галині 

Олексіївні. 

217. Передати у власність гр. Афанасієв Галині Олексіївні земельну ділянку площею 0,8580 га. 

кадастровий номер 6122481800:03:007:0002 для ведення особистого селянського господарства  

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

межах населеного пункту с. Хоми. 

218. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5372га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Гніздичне гр. 

Кордупель Ніні Степанівні. 

218.1. Передати у власність гр. Кордупель Ніні Степанівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5372 га. в т. ч. площею 0,2372 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:001:0255, площею 0,3000 га. кадастровий номер 

6122481800:02:001:0254 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

219. 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 0,5215 га. для 

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

Максимівка гр. Каплун Лесі Омелянівні. 

219.1. Передати у власність гр.  Каплун Лесі Омелянівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0515 для будівництва і обслуговування житлового 

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

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

0,5215 га. в т. ч. площею 0,1933 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0513 по вул. Лесі 

Українки, площею 0,3282 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0510, із земель 

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

Максимівка. 

220. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5305 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе і с. Стриївка 

гр. Войтович Марії Володимирівні. 

220.1. Передати у власність гр. Войтович Марії Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5305 га. в т. ч. площею 0,3197 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0329, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Травневе та площею 0,2108 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0375 із земель 

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

Стриївка. 

221. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Травневе гр. Войтович Мирославі Володимирівні. 

221.1. Передати у власність гр. Войтович Мирославі Володимирівні земельну ділянку площею 

0,2000 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0324 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 20 із земель житлової і 

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

222. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0600 га. для ведення особистого 



селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. 

Шафранській Мар’яні Іванівні. 

222.1. Передати у власність гр. Шафранській Мар’яні Іванівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5994 га. в т. ч. площею 0,3058 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0706, площею 0,1743 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0708, площею 0,1193 га. кадастровий номер 6122484500:02:002:0707 із 

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

пункту с. Кобилля. 

223. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1267 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Опрілівці гр. Мних Марії Миколаївні. 

223.1. Передати у власність гр. Мних Марії Миколаївні земельну ділянку площею 0,1267 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0351 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок, 31 із земель житлової і громадської 

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

224. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту м. Збараж гр. Дмитришин Ганні Василівні. 

224.1. Передати у власність гр. Дмитришин Ганні Василівні земельну ділянку площею 0,1000 

га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0993 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Сірка, 28 із земель житлової і громадської 

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

225. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту  с. Вищі Луб’янки гр. Дир Надії Тарасівні. 

225.1. Передати у власність гр. Дир Надії Тарасівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0423 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Франка, 97 із земель житлової і 

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

226. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5103 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Грицівці гр. Цолтан 

Степану Григоровичу. 

226.1. Передати у власність гр. Цолтан Степану Григоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5103 га. в т. ч. площею 0,2764 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0701, площею 0,2339 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0672 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Грицівці. 

227. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2403 га. для ведення особистого 

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

Дубінській Ілоні Василівні. 

227.1. Передати у власність гр. Дубінській Ілоні Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,2403 га. в т. ч. площею 0,4543 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0513, площею 0,7860 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0512 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

228. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9620 га. для ведення особистого 



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

Поврознік Євгенії Тарасівні. 

228.1. Передати у власність гр. Поврознік Євгенії Тарасівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9620 га. в т. ч. площею 0,5327 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0480, площею 0,4293 га. кадастровий номер 

6122481500:02:001:0470 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

229. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3700 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя і с. Олишківці 

гр. Якубович Світлані Іванівні. 

229.1. Передати у власність гр. Якубович Світлані Іванівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,3700 га. в т. ч. площею 0,2066 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:002:0140, площею 0,5507 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0729, площею 0,2819 га. кадастровий номер 6122483300:02:002:0094, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Заруддя та площею 0,3308 га. кадастровий номер 

6122483300:04:001:0218 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Олишківці. 

230. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2009 га. для ведення особистого 

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

Дир Надії Тарасівні. 

230.1. Передати у власність гр. Дир Надії Тарасівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,2009 га. в т. ч. площею 0,3400 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0463, площею 0,3139 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0488, 

площею 0,5200 га. кадастровий номер 6122481500:02:002:0488, площею 0,0270 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0489 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

231. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Синява гр. Рихаль Зоряні Олегівні. 

231.1. Передати у власність гр. Рихаль Зоряні Олегівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0804 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. П. Турського, 8 із земель житлової і 

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

232. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6509 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка і с. Травневе 

гр. Мураш Марії Василівні. 

232.1. Передати у власність гр. Мураш Марії Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6509 га. в т. ч. площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0319, площею 0,3009 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0330, які знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе, площею 

0,2000 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0367 із земель сільськогосподарського 

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

233. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,2147 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,3904 га. для 

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

Травневе гр. Тхір Ганні Андріївні. 



233.1. Передати у власність гр. Тхір Ганні Андріївні земельні ділянки площею 0,2147 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0314 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дружби, 17 із земель житлової та громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3904 га. в 

т. ч.  площею 0,1800 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0380, площею 0,2104 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0322 із земель сільськогосподарського призначення 

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

234. 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 та загальною площею 0,8725 га. для 

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

Максимівка гр. Міляк Емілії Кирилівні. 

234.1. Передати у власність гр. Міляк Емілії Кирилівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0487 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 36 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

0,8725 га. в т. ч. площею 0,1020 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0494 вул. І. Франка, 

площею 0,7705 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0508 із земель 

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

Максимівка. 

235. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Олишківці гр. Білоус Меланії Миколаївні. 

235.1. Передати у власність гр. Білоус Меланії Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483300:03:001:0220 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна, 28 із земель житлової і 

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

236. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1249 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 0,4838 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці гр. Стасюк 

Ользі Іванівні. 

236.1. Передати у власність гр. Стасюк Ользі Іванівні земельні ділянки площею 0,1249 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:001:0522 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна, 22 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4838 га. 

в т. ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0531,  площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122484200:02:006:0053, площею 0,1338 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0526 із земель 

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

237. 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 0,9694 га. для 

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

Карначівка гр. Делікатній Людмилі Андріївні. 

237.1. Передати у власність гр. Делікатній Людмилі Андріївні земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 61223884100:02:001:0247 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дубина, 43 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9694 га. в 

т. ч. площею 0,3663 га. кадастровий номер 6123884100:02:001:0261, площею 0,0910 га. 

кадастровий номер 6123884100:02:001:0248, площею 0,5121 га. кадастровий номер 



6123884100:02:003:0011 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться 

в межах населеного пункту с. Карначівка. 

238. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2764 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новики гр. Фесині 

Василю Романовичу. 

238.1. Передати у власність гр. Фесині Василю Романовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,2764 га. в т. ч. площею 0,2031 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0446, площею 0,0733 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0447, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новики. 

239. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2021 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Іванчани гр. Сторож Зеновії Пилипівні. 

239.1. Передати у власність гр. Сторож Зеновії Пилипівні земельну ділянку площею 0,2021 га. 

кадастровий номер 6122483600:02:001:0368 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Клин, 6 із земель житлової і громадської 

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

240. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3680 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля гр. Касько 

Ярославі Михайлівні. 

240.1. Передати у власність гр. Касько Ярославі Михайлівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3680 га. в т. ч. площею 0,3260 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0702, площею 0,0420 га. кадастровий номер 

6122484500:02:002:0705, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Кобилля. 

241. 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 0,4600 га. для 

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

Доброводи гр. Карман Ользі Іванівні. 

241.1. Передати у власність гр. Карман Ользі Іванівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1091 для будівництва і обслуговування житлового 

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

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4600 га. в 

т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1092, площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1094, площею 0,0600 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1095 по вул. Лісова із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

242. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

пункту с. Гори-Стрийовецькі гр. Красуляк Зені Богданівні. 

242.1. Передати у власність гр. Красуляк Зені Богданівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:03:001:0164 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Романтична, 16 із земель житлової і 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гори-Стрийовецькі. 

243. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3437 га. для ведення особистого 



селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски гр. Саган Лесі 

Петрівні. 

243.1. Передати у власність гр. Саган Лесі Петрівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3437 га. в т. ч. площею 0,1500 га. кадастровий 

номер 6122483000:01:003:0064, площею 0,1937 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0057, 

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

пункту с. Ліски. 

244. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2579 га. для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Романець Андрію 

Володимировичу. 

244.1. Передати у власність гр. Романець Андрію Володимировичу земельну ділянку площею 

0,2579 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1087 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

245. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2005 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Чернихівці гр. Гаврилиш Тетяні Іванівні. 

245.1. Передати у власність гр. Гаврилиш Тетяні Іванівні земельну ділянку площею 0,2005 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0528 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горанська, 14 із земель житлової і громадської 

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

246. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0770 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Стриївка гр. Сиско Мирославу Йосиповичу. 

246.1. Передати у власність гр. Сиско Мирославу Йосиповичу земельну ділянку площею 

0,0770 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0338 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 2 із земель 

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

247. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1248 га. для будівництва і обслуговування 

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

пункту с. Стриївка гр. Сиско Ярославі Йосифівні. 

247.1. Передати у власність гр. Сиско Ярославі Йосифівні земельну ділянку площею 0,1248 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0337 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Б. Хмельницького, 6 із земель житлової і 

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

 

 

 

 

 

248. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

249. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            

ст. 91 Земельного кодексу України. 

250. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 

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

 

 



Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


