
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 
  

 проект РІШЕННЯ 

 
№ VIII/14/                                                                                                   від 18 лютого 2022 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам 

 

   Розглянувши заяви гр. Дармограй С. П. (вх. № 7140,4141 від 15.12.2021р.), гр. Осіпук З. В. (вх. 

№ 7142 від 15.12.2021р.), гр. Тимечко М. Б. (вх. № 7105 від 13.12.2021р.), гр. Кучер Ю. Р. (вх. № 

7269 від 21.12.2021р.), гр. Лєщук В. В. (вх. № 7266 від 21.12.2021р.), гр. Тхір Н. В. (вх. № 7287 

від 22.12.2021р.), гр. Грицини М. П. (вх. № 7304 від 23.12.2021р.), гр. Косюк О. Ю. (вх. № 7290 

від 22.12.2021р.), гр. Немеш Р. А. (вх. № 7336 від 24.12.2021р.), гр. Корилюк Г. П. (вх. № 7335 від 

24.12.2021р.), гр. Дячуна Р. В. (вх. № 7306 від 23.12.2021р.), гр. Ратушняк М. В. (вх. № 7289 від 

22.12.2021р.), гр. Бабій К. П. (вх. №7288 від 22.12.2021р.), гр. Чечоти Г. Р. (вх. № 7339 від 

24.12.2021р.), гр. Боуанга І. В. (вх. № 7338 від 24.12.2021р.), гр. Строєвус О. Б. (вх. № 7337 від 

24.12.2021р.), гр. Лацік Л. А. (вх. № 7209 від 16.12.2021р.), гр. Таращука В. Ю. (вх. № 7207 від 

16.12.2021р.), гр. Степанян Т. В. (вх. № 7346 від 24.12.2021р.), гр. Гойсак О. А. (вх. № 7347 від 

24.12.2021р.), гр. Тютюнник Л. В. (вх. № 7348 від 24.12.2021р.), гр. Кашуби Г. З. (вх. № 7345 від 

24.12.2021 р.), гр. Колодій І. З. (вх. № 7343 від 24.12.2021р.), гр. Пиріжок Л. З. (вх. № 7344 від 

24.12.2021р.), гр. Багрій У. І. (вх. № 7235 від 20.12.2021р.), гр. Гевко В. Я. (вх. № 7240 від 

20.12.2021р.), гр. Ковальчук Г. І. (вх. № 7245 від 20.12.2021р.), гр. Гупало Г. В. (вх. № 7214 від 

17.12.2021р.), гр. Жонца Р. І. (вх. № 7035 від 08.12.2021р.), гр. Гнатюк М. С. (вх. № 7027 від 

08.12.2021р.), гр. Яремчука Д. В. (вх. № 7018 від 08.12.2021р.), гр. Вітик С. В. (вх. № 7007 від 

08.12.2021р.), гр. Смолинець В. А. (вх. № 7151 від 15.12.2021р.), гр. Долюк О. В. (вх. № 7251 від 

21.12.2021р.), гр. Гець І. Я. (вх. № 7242 від 20.12.2021р.), гр. Доротяка Р. В. (вх. № 7130 від 

14.12.2021р.), гр. Конька О. В. (вх. № 7125 від 14.12.2021р.), гр. Яремчука Р. Я. (вх. № 7228 від 

17.12.2021р.), гр. Купчак Г. В. (вх. № 7225 від 17.12.2021р.), гр. Дідух П. М. (вх. № 7204 від 

16.12.2021р.), гр. Ониськів М. Є. (вх. № 7201 від 16.12.2021р.), гр. Іванішин О. А. (вх. № 7160 від 

15.12.2021р.), гр. Ситарука В. Д. (вх. № 7247 від 21.12.2021р.), гр. Романюк О. Д. (вх. № 7079 від 

10.12.2021р.), гр. Сагана В. А. (вх. № 7139 від 15.12.2021р.), гр. Баранов А. І. (вх. № 7412 від 

29.12.2021р.), гр. Приступи В. М. (вх. № 7410 від 29.12.2021р.), гр. Хомишака Р. В. (вх. № 7448 

від 31.12.2021р.), гр. Продіус Л. А. (вх. № 7429 від 30.12.2021р.), гр. Фазан І. І. (вх. № 7428 від 

30.12.2021р.), гр. Каплан М. А. (вх. № 7384 від 29.12.2021р.), гр. Юркевича О. С. (вх. № 7383 від 

29.12.2021р.), гр. Куницького С. В. (вх. № 7382 від 29.12.2021р.), гр. Горошко В. Я. (вх. № 7370 

від 28.12.2021р.), гр. Костюк В. В. (вх. № 7369 від 28.12.2021р.), гр. Вербіцького В. П. (вх. № 7371 

від 28.12.2021р.), гр. Левицького В. І. (вх. № 7374 від 28.12.2021р.), гр. Нечай Н. В. (вх. № 7432 

від 30.12.2021р.), гр. Нечмілов Т. О. (вх. № 7434, 7435 від 30.12.2021р.), гр. Ляха І. С. (вх. № 7443 

від 31.12.2021р.), гр. Осолінського М. К. (вх. № 7444 від 31.12.2021р.), гр. Ленько О. В. (вх. № 

7400 від 29.12.2021р.), гр. Шпиця М. О. (вх.№ 7402 від 29.12.2021р.), гр. Тимчій Л. Б. (вх. № 7409 

від 29.12.2021р.), гр. Олех С. І. (вх. № 9 від 04.01.2022 р.), гр. Свистовича В. М. (вх. № 12 від 

04.01.2022 р.), гр. Батажок С. В. (вх. № 11 від 04.01.2022 р.), гр. Юзевич О. О. (вх. № 4 від 



04.01.2022р.), гр. Дмитренко А. І. (вх. № 7388 від 29.12.2021р.), гр. Пасемко В. І. (вх. № 7387 від 

29.12.2021р.), гр. Вольського М. В. (вх. № 7406 від 29.12.2021р.), гр. Павелко О.І. (вх.№50 від 

10.01.2022р.), гр. Кобялко Г.А. (вх.№52 від 10.01.2022р.), гр. Заєць Ю.П. (вх.№55 від 

10.01.2022р.), гр. Гортинської Н. І. (вх. № 113 від 12.01.2022р.), гр. Горайської М. Ю. (вх. № 119 

від 12.01.2022 р.), гр. Горайської Я. Ю. (вх. № 118 від 12.01.2022р.), гр. Братівника В. В. (вх. № 

120 від 12.01.2022р.), гр. Цьолко А. В. (вх. № 117 від 12.01.2022р.), гр. Гордзій Л. М. (вх. № 98  

від 12.01.2022р.), гр. Мариновича В. Й. (вх. №91 від 11.01.2022р.), гр. Бригідир С. В. (вх. № 76 

від 11.01.2022р.), гр. Пославської С. Т. (вх. № 111 від 12.01.2022р.), гр. Бубен Л. С. (вх. № 86 від 

11.01.2022р.), гр. Бойко Н. В. (вх. №66 від 11.01.2022р.), гр. Дячун Н. О. (вх. № 65 від 

11.01.2022р.), гр. Кінь Г. А. (вх. № 64 від 11.01.2022р.), гр. Жак В. Й. (вх. 63 від 11.01.2022р.), гр. 

Сироти Г. Б. (вх. №149 від 13.01.2022р.), гр. Доротяк Г. І. (вх. № 150 від 13.01.2022р.), гр. Козій 

О. С. (вх. № 151 від 13.01.2022р.), гр. Дублянко В. І. (вх. № 124 від 13.01.2022р.), гр. Дублянко О. 

Г. (вх. № 125 від 13.01.2022р.), гр. Гурнік О. М. (вх. № 126 від 13.01.2022р.), гр. Шаблій О. В. (вх. 

№ 138 від 13.01.2022р.), гр. Яриш О. М. (вх. № 140 від 13.01.2022р.), гр. Терлецького В. В. (вх. № 

143 від 13.01.2022р.), гр. Габрика О. І. (вх. № 134 від 13.01.2022р.), гр. Копча С. В. (вх. № 199 від 

17.01.2022р.), гр. Кордупель Н. В. (вх. № 200 від 17.01.2022р.), гр. Будник І. М. (вх. № 196 від 

17.01.2022р.), гр. Пелех З. І. (вх. № 197 від 17.01.2022р.), гр, Пелех М. І. (вх. № 198 від 

17.01.2022р.), гр. Горайської М. Ю. (вх. № 224 від 18.01.2022р.), гр. Горайської Я. Ю. (вх. № 223 

від 18.01.2022р.), гр. Крук О. І. (вх. № 208 від 17.01.2022р.), гр. Жука Р. П. (вх. № 231 від 

19.01.2022р.), гр. Резніка С. П. (вх. № 278 від 20.01.2022р.), гр. Шумайко Г. М. (вх. № 

20.01.2022р.), гр. Бойко М. В. (вх. № 254 від 20.01.2022р.), гр. Пирожак С. М. (вх. № 244 від 

20.01.2022р.), гр. Хомина Д. А. (вх. № 261 від 20.01.2022р.), гр. Антонюк О.Г. (вх.№390 від 

25.01.2022р.), гр. Кукурудзи І.В. (вх.№401 від 25.01.2022р.), гр. Паньківської О.О.(вх.№372 від 

25.01.2022р.), гр. Кушнір В.Д. (вх.№333 від 24.01.2022р.), гр.Шпільман Г.М. (вх.№327 від 

24.01.2022р.),гр. Совірко Н.В. (вх.№328 від 24.01.2022р.), гр. Чепурного В. В. (вх.№280 від 

21.01.2022р.), гр. Хаблюк В.Т. (вх.№298 від 21.01.2022р.), гр. Кочар І.І. (вх.№322 від 

21.01.2022р.),гр. Типило С. І. (вх.№552 від 31.01.2022р.), гр. Герц Р.І. (вх.№553 від 31.01.2022р.), 

гр. Соляр В.Б. (вх.№549 від 31.01.2022р.), гр. Лисого Ю.І. (вх.№541 від 28.01.2022р.), гр. 

Галицької І.В. (вх.№479 від 27.01.2022р.), гр. Драпали Д.Й. (вх.№439 від 26.01.2022р.), Хомен А.І. 

(вх. №540 від 28.01.2022р.), гр. Крамар Н.Д.(вх.№521 від 28.01.2022р.), гр. Василини Р. І. 

(вх.№435 від 26.01.2022р.), гр. Верхоли О.В.(вх.№433 від 26.01.2022р.), гр. Дробоцького А.М. 

(вх.№409 від 25.01.2022р.), гр. Костюк М.В. (вх.№413 від 26.01.2022р.),  гр. Слюсарчук М. С. 

(вх.№417 від 26.01.2022р.), гр. Калини М. П. (вх.№447 від 26.01.2022р.), гр. Рижик В.М. (вх.№449 

від 26.01.2022р.), гр. Поточняк Х.Р. (вх.№448 від 26.01.2022р.), гр. Яремко І.Б. (вх.№438 

від27.01.2022р.), гр. Боцюк Н.В. (вх.№491 від 27.01.2022р.), гр. Іванчук О.Т. (вх.№626 від 

02.02.2022р.),гр. Чупрун М.М. (вх.№657 від 02.02.2022р.), гр.Зінкевич В.С. (вх.№652 від 

02.02.2022р.), гр. Литвин І.В. (вх.№656 від 02.02.2022р.), гр. Удич І. Я. (вх. № 628 від 

02.02.2022р.), гр. Казьо З. І. (вх. № 630 від 02.02.2022р.), гр. Королика І. Г. (вх. № 677 від 

03.02.2022р.), гр. Радзіх А. В. (вх. № 682 від 03.02.2022р.), гр. Тьора-Кавалок К. О. (вх. № 683 від 

03.02.2022р.), гр. Онисько С. М. (вх. № 704 від 04.02.2022р.), гр. Кошіль О. Ю. (вх. № 696 від 

03.02.2022р.), гр. Вахно І. В. (вх. № 687 від 03.02.2022р.), гр. Лущика В. І. (вх. № 790 від 

09.02.2022р.), гр. Десятника Д. Ю. (вх. № 793 від 09.02.2022р.), гр. Яснюк К. І. (вх. № 794 від 

09.02.2022р.), гр. Атаманець І. І. (вх. № 795 від 09.02.2022р.), гр. Ковальчука І. Г. (вх. № 802 від 

09.02.2022р.), гр. Могильської О. Г. (вх. № 821 від 09.02.2022р.), гр. Семеновського В. М. (вх. № 

816 від 09.02.2022р.), гр. Бойко М. Л. (вх. 856 від 10.02.2022 р.), гр. Іваськів В. П. (вх. № 827 від 

10.02.2022р.), гр. Пакулець І. Я. (вх. № 846 від 10.02.2022р.), гр. Чорної Н. І. (вх. № 847 від 

10.02.2022р.), гр. Августович М. Я. (вх. № 884 від 11.02.2022р.) 

 

 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, витяги з державного 

земельного кадастру про земельні ділянки, врахувавши дані земельно-облікових документів та 

кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання 



земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища  (протокол 

№28 від 27.01.2022р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

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

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0833 

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

пункту с. Базаринці гр. Дармограй Світлані Павлівні. 

1.1. Передати у власність гр. Дармограй Світлані Павлівні земельну ділянку площею 0,0833 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0365 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0100 

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

Збараж гр. Дармограй Світлані Павлівні. 

2.1. Передати у власність гр. Дармограй Світлані Павлівні земельну ділянку площею 0,0100 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0369 для будівництва індивідуального гаража № 19 із 

земель житлової і громадської забудови  по вул. Д. Вишнівецького м. Збараж. 

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

площею 0,1619 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Осіпук Зоряні Василівні. 

3.1. Передати у власність гр. Осіпук Зоряні Василівні земельні ділянки загальною площею 0,1619 

га. в т. ч. площею 0,0485 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0366 та площею 0,1134 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1168 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,8646 

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

с. Вищі Луб’янки гр. Тимечко Мар’яні Богданівні. 

4.1. Передати у власність гр. Тимечко Мар’яні Богданівні земельну ділянку площею 0,8646 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0481 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,5000 

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

с. Доброводи гр. Кучер Юлії Ростиславівні. 

5.1. Передати у власність гр. Кучер Юлії Ростиславівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1074 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 

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

с. Травневе гр. Лєщук Вілену Вікторовичу. 

6.1. Передати у власність гр. Лєщук Вілену Вікторовичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0574 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2500 

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



пункту с. Стриївка гр. Тхір Назарію Володимировичу. 

7.1. Передати у власність гр. Тхір Назарію Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:001:0501 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,3140 

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

пункту с. Травневе гр. Грицині Мирону Петровичу. 

8.1. Передати у власність гр. Грицині Мирону Петровичу земельну ділянку площею 1,3140 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:003:0549 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель резервного фонду комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Травневе. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2828 

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

с. Капустинці гр. Косюк Оксані Юріївні. 

9.1. Передати у власність гр. Косюк Оксані Юріївні земельну ділянку площею 0,2828 га. 

кадастровий номер 6122483900:01:002:0185 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Капустинці. 

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

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці гр. Немеш Роксолані Андріївні. 

10.1. Передати у власність гр. Немеш Роксолані Андріївні земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:002:0477 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

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

площею 1,3000 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 

і в межах населеного пункту с. Киданці гр. Корилюк Ганні Павлівні. 

11. Передати у власність гр. Корилюк Ганні Павлівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,3000 га. в т. ч. площею 1,0000 га. кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0713, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці та 

площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0246 із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Дячун Роману Васильовичу. 

12.1. Передати у власність гр. Дячун Роману Васильовичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0613 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,4648 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Шимківці гр. Ратушняк Марії Володимирівні. 

13.1. Передати у власність гр. Ратушняк Марії Володимирівні земельну ділянку площею 0,4648 

га. кадастровий номер 6122489600:01:002:0251 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

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

площею 1,1521 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Решнівка гр. Бабій Ксенії Петрівні. 

14.1. Передати у власність гр. Бабій Ксенії Петрівні земельні ділянки загальною площею 1,1521 



га. в т. ч. площею 0,5851 га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0484 та площею 0,5670 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0483 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Решнівка. 

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

площею 0,9864 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Чечоті Ганні Романівні. 

15.1. Передати у власність гр. Чечоті Ганні Романівні земельні ділянки загальною площею 0,9864 

га. в т. ч. площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:02:006:0052, площею 0,1940 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:002:0478, площею 0,1200 га. кадастровий номер 

6122484200:02:006:0051, площею 0,1724 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0475 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

0,2484 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці гр. Боуанга Іванні Володимирівні. 

16.1. Передати у власність гр. Боуанга Іванні Володимирівні земельну ділянку площею               

0,2484 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0481 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

площею 0,6900 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Строєвус Олександрі Богданівні. 

17.1. Передати у власність гр. Строєвус Олександрі Богданівні земельні ділянки загальною 

площею 0,6900 га. в т. ч. площею 0,0800 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0518, площею 

0,1400 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0516, площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122484200:02:007:0037, площею 0,1200 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0476, площею 

0,1000 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0517 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

0,0900 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Лацік Ларисі Андріївні. 

18.1. Передати у власність гр. Лацік Ларисі Андріївні земельну ділянку площею 0,0900 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0367 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Капустинці гр. Таращуку Василю Юрійовичу. 

19.1. Передати у власність гр.  Таращуку Василю Юрійовичу земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Капустинці. 

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

площею 0,5300 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Степанян Тетяні Володимирівні. 

20.1. Передати у власність гр. Степанян Тетяні Володимирівні земельні ділянки загальною 

площею 0,5300 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0560 та 

площею 0,2800 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0569 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 



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

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

пункту с. Стриївка гр. Гойсак Ользі Андріївні. 

21.1. Передати у власність гр. Гойсак Ользі Андріївні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0577 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Тютюнник Любов Василівні. 

22.1. Передати у власність гр. Тютюнник Любов Василівні земельну ділянку площею 0,2800 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0565 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр.Кашубі Галині Зіновіївні. 

23.1. Передати у власність гр. Кашубі Галині Зіновіївні земельну ділянку площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0650 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи. 

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

площею 0,1910 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Доброводи гр. Колодій Іванні Зіновіївні. 

24.1. Передати у власність гр. Колодій Іванні Зіновіївні земельні ділянки загальною площею 

0,1910 га. в т. ч. площею 0,1210 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0652 та площею 0,0700 

га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0648 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

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

0,1527 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр. Пиріжок Лілії Зіновіївні. 

25.1. Передати у власність гр. Пиріжок Лілії Зіновіївні земельну ділянку площею 0,1527 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0654 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи. 

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

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці гр. Багрій Уляні Іванівні. 

26.1. Передати у власність гр. Багрій Уляні Іванівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0711 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці. 

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

1,6698 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Діброва гр. Гевко Володимиру Ярославовичу. 

27.1. Передати у власність гр. Гевко Володимиру Ярославовичу земельну ділянку площею 1,6698 

га. кадастровий номер 6122489200:03:001:0189 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Діброва. 

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

площею 0,0492 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 



населеного пункту м. Збараж гр. Ковальчук Галині Ісидорівні. 

28.1. Передати у власність гр. Ковальчук Галині Ісидорівні земельні ділянки загальною площею 

0,0492 га. в т. ч. площею 0,0354 га. кадастровий номер 6122410100:02:001:0005 та площею 0,0138 

га. кадастровий номер 6122410100:02:001:0004 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж. 

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

0,1097 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Синява гр. Гупало Галині Василівні. 

29.1. Передати у власність гр. Гупало Галині Василівні земельну ділянку площею 0,1097 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0781 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Синява. 

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

площею 0,7568 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Новий Роговець гр. Жонца Роману Ігоровичу. 

30.1. Передати у власність гр. Жонца Роману Ігоровичу земельні ділянки загальною площею 

0,7568 га. в т. ч. площею 0,1582 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0105 та площею 0,5986 

га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0103 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

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

0,1210 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Гнатюк Марії Степанівні. 

31.1. Передати у власність гр. Гнатюк Марії Степанівні земельну ділянку площею 0,1210 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1163 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,1810 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Яремчуку Дмитру Васильовичу. 

32.1. Передати у власність гр. Яремчуку Дмитру Васильовичу земельну ділянку площею          

0,1810 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0609 для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Івана Франка, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
33.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,9758 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне гр. Вітик Сергію Васильовичу. 
33.1. Передати у власність гр. Вітик Сергію Васильовичу земельну ділянку площею 0,9758 га. 

кадастровий номер 6122481800:01:002:0662 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне. 

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

0,1984 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Травневе гр. Смолинець Володимиру Андрійовичу. 

34.1. Передати у власність гр. Смолинець Володимиру Андрійовичу земельну ділянку площею 

0,1984 га. кадастровий номер 6122488400:01:003:0386 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе. 

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

площею 1,5965 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Колодне гр. Долюк Оксані Василівні. 



35.1. Передати у власність гр. Долюк Оксані Василівні земельні ділянки загальною площею 

1,5965 га. в т. ч. площею 1,1700 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0758 та площею 0,4265 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0778 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Колодне. 

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

площею 0,8520 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Красносільці гр. Гець Ігорю Ярославовичу. 

36.1. Передати у власність гр. Гець Ігорю Ярославовичу земельні ділянки загальною площею 

0,8520 га. в т. ч. площею 0,4800 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0578 та площею 0,3720 

га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0580 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

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

0,0640 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту               

с. Стриївка гр. Доротяку Роману Володимировичу. 

37.1. Передати у власність гр. Доротяку Роману Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0640 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1108 для індивідуального садівництва, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,2179 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Колодне гр. Конька Олександру Вікторовичу. 

38.1. Передати у власність гр. Конька Олександру Вікторовичу земельну ділянку площею 0,2179 

га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0777 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 

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

0,6048 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Яремчуку Ростиславу Ярославовичу. 

39.1. Передати у власність гр. Яремчуку Ростиславу Ярославовичу земельну ділянку площею 

0,6048 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0613 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

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

0,2346 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява гр. Купчак Галині Василівні. 

40.1. Передати у власність гр. Купчак Галині Василівні земельну ділянку площею 0,2346 га. 

кадастровий номер 6122487800:01:005:0022 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

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

0,2134 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Новики гр. Дідух Петру Михайловичу. 

41.1. Передати у власність гр. Дідух Петру Михайловичу земельну ділянку площею 0,2134 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0441 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Новики. 

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

0,4023 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Мусорівці гр. Ониськів Марії Євгенівні. 

42.1. Передати у власність гр. Ониськів Марії Євгенівні земельну ділянку площею 0,4023 га. 



кадастровий номер 6122483900:05:001:0316 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Мусорівці. 

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

0,1214 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Іванішин Олександру Анатолійовичу. 

43.1. Передати у власність гр. Іванішин Олександру Анатолійовичу земельну ділянку площею 

0,1214 га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0317 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова, 40 із земель житлової і 

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

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

площею 0,9421 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах та 

за межами населеного пункту с. Синява гр. Ситаруку Василю Дмитровичу. 

44.1. Передати у власність гр. Ситаруку Василю Дмитровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9421 га. в т. ч. площею 0,3356 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0799, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Синява та площею 0,6065 га. кадастровий номер 6122487800:01:005:0020, із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Синява. 

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

0,7120 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Ліски гр. Романюк Ользі Дмитрівні. 

45.1. Передати у власність гр. Романюк Ользі Дмитрівні земельну ділянку площею 0,7120 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:002:0085 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Ліски. 

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

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чеснівський Раковець гр. Сагану Василю Арсенійовичу. 

46.1. Передати у власність гр. Сагану Василю Арсенійовичу земельну ділянку площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122481800:04:001:0252 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чеснівський Раковець. 

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

0,0995 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Баранов Андрію Івановичу. 

47.1. Передати у власність гр. Баранов Андрію Івановичу земельну ділянку площею 0,0995 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0662 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,6607 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява гр. Приступі Василю Михайловичу. 

48.1. Передати у власність гр. Приступі Василю Михайловичу земельну ділянку площею 0,6607 

га. кадастровий номер 6122487800:01:005:0016 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Синява. 

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

0,0048 га. для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж гр. Хомишаку Роману Володимировичу. 

49.1. Передати у власність гр. Хомишаку Роману Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0048 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0372 для будівництва індивідуального гаража № 



14 із земель житлової і громадської забудови  по вул. Костомарова м. Збараж. 

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

0,0659 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту               

с. Стриївка гр. Продіус Людмилі Андріївні. 

50.1. Передати у власність гр. Продіус Людмилі Андріївні земельну ділянку площею 0,0659 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1115 для індивідуального садівництва, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,0650 га. для індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного пункту               

с. Стриївка гр. Фазан Ірині Ігорівні. 

51.1. Передати у власність гр. Фазан Ірині Ігорівні земельну ділянку площею 0,0650 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1111 для індивідуального садівництва, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах  с. 

Новики та за межами населеного пункту с. Опрілівці гр. Каплан Марії Андріївні. 

52.1. Передати у власність гр. Каплан Марії Андріївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 2,0000 га. в т. ч. площею 0,6446 га. кадастровий 

номер 6122487000:01:004:0004, площею 0,4147 га. кадастровий номер 6122487000:01:004:0005, 

які знаходяться за межами населеного пункту с. Опрілівці та площею 0,9407 га. кадастровий 

номер 6122487000:02:001:0442, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

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

0,0987 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Юркевичу Олександру Сергійовичу. 

53.1. Передати у власність гр. Юркевичу Олександру Сергійовичу земельну ділянку площею 

0,0987 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0654 для ведення індивідуального садівництва, 

із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,0991 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Куницькому Сергію Володимировичу. 

54.1. Передати у власність гр. Куницькому Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 

0,0991 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0663 для ведення індивідуального садівництва, 

із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,1666 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Горошко Валерію Ярославовичу. 

55.1. Передати у власність гр. Горошко Валерію Ярославовичу земельну ділянку площею  0,1666 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0371 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

площею 0,8739 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах  с. 

Мусорівці гр. Костюк Віті Віталіївні. 

56.1. Передати у власність гр. Костюк Віті Віталіївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8739 га. в т. ч. площею 0,2722 га. кадастровий 

номер 6122483900:05:001:0317, площею 0,6017 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0318, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах 



населеного пункту с. Мусорівці. 

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

площею 1,8968 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Вербіцькому Василю Пилиповичу. 

57.1. Передати у власність гр. Вербіцькому Василю Пилиповичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,8968 га. в т. ч. площею 0,0976 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0614, площею 0,2665 га. кадастровий номер 

6122486700:02:002:0615, площею 1,5327 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0616, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

площею 0,9899 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с.Мусорівці гр. Левицькому Василю Ігоровичу. 

58.1. Передати у власність гр. Левицькому Василю Ігоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9899 га. в т. ч. площею 0,3130 га. 

кадастровий номер 6122483900:05:001:0315, площею 0,1972 га. кадастровий номер 

6122483900:05:001:0314, площею 0,4797 га. кадастровий номер 6122483900:05:001:0319, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Мусорівці. 

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

0,8267 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Максимівка гр. Нечай Назарію Володимировичу. 

59.1. Передати у власність гр. Нечай Назарію Володимировичу земельну ділянку площею 0,8267 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0509 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява гр. Нечмілов Тарасу Олеговичу. 

60.1. Передати у власність гр. Нечмілов Тарасу Олеговичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0798 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

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

0,0994 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Нечмілов Тарасу Олеговичу. 

61.1. Передати у власність гр. Нечмілов Тарасу Олеговичу земельну ділянку площею 0,0994 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0655 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява гр. Ляху Івану Степановичу. 

62.1. Передати у власність гр. Ляху Івану Степановичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:001:0373 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Синява. 

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

0,1900 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чумалі гр. Осолінському Мирославу Костянтиновичу. 

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

площею 0,1900 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0269 для ведення особистого 



селянського господарства по вул. Шевченка, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чумалі. 

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

0,1000 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Ленько Оксані Володимирівні. 

64.1. Передати у власність гр. Ленько Оксані Володимирівні земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0656 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,2242 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кретівці гр. Шпиця Марії Олександрівні. 

65.1. Передати у власність гр. Шпиця Марії Олександрівні земельну ділянку площею 0,2242 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0209 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Кретівці. 

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

0,1671 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Тимчій Лідії Богданівні. 

66.1. Передати у власність гр. Тимчій Лідії Богданівні земельну ділянку площею 0,1671 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0499 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Івашківці гр. Олех Сергію Івановичу. 

67.1. Передати у власність гр. Олех Сергію Івановичу земельну ділянку площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:001:0757 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

комунальної влансності, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Івашківці. 

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

0,0994 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Свистовичу Володимиру Михайловичу. 

68.1. Передати у власність гр. Свистовичу Володимиру Михайловичу земельну ділянку площею 

0,0994 га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0652 для ведення індивідуального садівництва, 

із земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,1005 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Батажок Сергію Володимировичу. 

69.1. Передати у власність гр. Батажок Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1005 

га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0661 для ведення індивідуального садівництва, із 

земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,1159 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Юзевич Ользі Олексіївні. 

70.1. Передати у власність гр. Юзевич Ользі Олексіївні земельну ділянку площею 0,1159 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0374 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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



0,3151 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці гр. Дмитренко Андріані Іванівні. 

71.1. Передати у власність гр. Дмитренко Андріані Іванівні земельну ділянку площею 0,3151 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0247 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

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

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

населеного пункту с. Киданці гр. Пасемко Василю Івановичу. 

72.1. Передати у власність гр. Пасемко Василю Івановичу земельну ділянку площею 0,4000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0715 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці. 

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

площею 0,6464 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в с. Нижчі 

Луб’янки і с. Вищі Луб’янки гр. Вольському Миколі Васильовичу. 

73.1. Передати у власність гр. Вольському Миколі Васильовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,6464 га. в т. ч. площею 0,2131 га. кадастровий номер 6122486700:02:002:0612, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб’янки та площею 0,4333 га. кадастровий 

номер 6122481500:02:001:0468 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

площею 0,1026 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться по вул. 

Заводська в м. Збараж та за межами населеного пункту с. Базаринці гр. Павелко Оксані Ігорівні. 

74.1. Передати у власність гр. Павелко Оксані Ігорівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,1026 га. в т. ч. площею 0,0226 га. кадастровий 

номер 6122410100:02:001:0006 по вул. Заводська м. Збараж,  площею 0,0800 га. кадастровий 

номер 6122480400:01:001:0372, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка  знаходяться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

площею 1,6226 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Максимівка гр. Кобялка Галині Андріївні. 

75.1. Передати у власність гр. Кобялка Галині Андріївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,6226 га. в т. ч. площею 0,4026 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:002:0220, площею 0,9000 га. кадастровий номер 6122486400:01:002:0288, 

площею 0,1400 га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0222, площею 0,1800 га. кадастровий 

номер 6122486400:02:002:0223, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

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

1,2360 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Заруддя гр. Заєць Юрію Петровичу. 

76.1. Передати у власність гр. Заєць Юрію Петровичу земельну ділянку площею 1,2360 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:010:0001 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Заруддя. 

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

0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Гортинській Наталії Ігорівні. 

77.1. Передати у власність гр. Гортинській Наталії Ігорівні земельну ділянку площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1175 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 



населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,1010 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Горайській Мирославі Юріївні. 

78.1. Передати у власність гр. Горайській Мирославі Юріївні земельну ділянку площею 0,1010 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0658 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,1039 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Горайській Ярині Юріївні. 

79.1. Передати у власність гр. Горайській Ярині Юріївні земельну ділянку площею 0,1039 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0664 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне гр. Братівнику Василю Васильовичу. 

80.1. Передати у власність гр. Братівнику Василю Васильовичу земельну ділянку площею 1,5000 

га. кадастровий номер 6122481800:01:001:0068 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Гніздичне. 

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

0,1022 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Цьолко Андрію Васильовичу. 

81.1. Передати у власність гр. Цьолко Андрію Васильовичу земельну ділянку площею 0,1022 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0375 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,0644 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Гордзій Людмилі Миколаївні. 

82.1. Передати у власність гр. Гордзій Людмилі Миколаївні земельну ділянку площею 0,0644 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:1172 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр. Мариновичу Володимиру Йосиповичу. 

83.1. Передати у власність гр. Мариновичу Володимиру Йосиповичу земельну ділянку площею 

0,2000 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1057 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

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

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

населеного пункту с. Чернихівці гр. Бригідир Сергію Васильовичу. 

84.1. Передати у власність гр. Бригідир Сергію Васильович земельну ділянку площею 0,2557 га. 

кадастровий номер 6122488800:01:005:0070 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 



населеного пункту с. Хоми гр. Пославській Світлані Теодорівні. 

85.1. Передати у власність гр. Пославській Світлані Теодорівні земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122481800:01:001:0067 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Хоми. 

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

1,7495 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Максимівка гр. Бубен Любов Степанівні. 

86.1. Передати у власність гр. Бубен Любов Степанівні земельну ділянку площею 1,7495 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:002:0224 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Максимівка. 

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

0,5093 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Шимківці гр. Бойко Надії Володимирівні. 

87.1. Передати у власність гр. Бойко Надії Володимирівні земельну ділянку площею 0,5093 га. 

кадастровий номер 6122489600:02:002:0251 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шимківці. 

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

0,2868 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Кобилля гр. Дячун Наталії Олегівні. 

88.1. Передати у власність гр. Дячун Наталії Олегівні земельну ділянку площею 0,2868 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0704 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Кобилля. 

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

площею 1,5658 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах  та 

за межами населеного пункту с. Зарудечко гр. Кінь Галині Анісіївні. 

89.1. Передати у власність гр. Кінь Галині Анісіївні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,5658 га. в т. ч. площею 0,3679 га. кадастровий 

номер 6122483900:03:001:0097, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Зарудечко та 

площею 1,1979 га. кадастровий номер 6122483900:03:001:0096 із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Зарудечко. 

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

0,3344 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Болязуби гр. Жак Віталію Йосифовичу. 

90.1. Передати у власність гр. Жак Віталію Йосифовичу земельну ділянку площею 0,3344 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:006:0015 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 

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

0,0050 га. для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж гр. Сироті Григорію Богдановичу. 

91.1. Передати у власність гр. Сироті Григорію Богдановичу земельну ділянку площею 0,0050 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0314 для будівництва індивідуального гаража № 41 із 

земель житлової і громадської забудови по вул. Костомарова м. Збараж. 

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

0,0389 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Доротяк Галині Іванівні. 

92.1. Передати у власність гр. Доротяк Галині Іванівні земельну ділянку площею 0,0389 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:002:0841 для ведення особистого селянського господарства по 



вул. Оболоня, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

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

площею 0,3715 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Козій Оксані Степанівні. 

93.1. Передати у власність гр. Козій Оксані Степанівні земельні ділянки загальною площею 

0,3715 га. в т. ч. площею 0,2746 га. кадастровий номер 6122488800:02:001:0475 та площею 0,0969 

га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0531 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка гр. Дублянко Володимиру Івановичу. 

94.1. Передати у власність гр. Дублянко Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122488400:01:003:0388 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Дублянко Ользі Григорівні. 

95.1. Передати у власність гр. Дублянко Ользі Григорівні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0666 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

площею 0,7301 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в в межах 

населеного пункту с. Вижчі Луб’янки та с. Новий Роговець гр. Гурнік Оксані Михайлівні. 

96.1. Передати у власність гр. Гурнік Оксані Михайлівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,7301 га. в т. ч. площею 0,3208 га. кадастровий 

номер 6122481500:03:003:0107, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новий Роговець та 

площею 0,4093 га. кадастровий номер 6122481500:02:001:0482, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вижчі Луб’янки. із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення. 

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

1,1492 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Малий Глибочок гр. Шаблій Ользі Володимирівні. 

97.1. Передати у власність гр. Шаблій Ользі Володимирівні земельну ділянку площею 1,1492 га. 

кадастровий номер 6122480400:03:001:0134 для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Володимира Великого, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Малий Глибочок. 

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

1,2894 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Капустинці гр. Яриш Олегу Михайловичу. 

98.1. Передати у власність гр. Яриш Олегу Михайловичу земельну ділянку площею 1,2894 га. 

кадастровий номер 6122483900:01:002:0189 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Капустинці. 

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

0,0048 га. для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж гр. Терлецькому Василю Васильовичу. 

99.1. Передати у власність гр. Терлецькому Василю Васильовичу земельну ділянку площею 

0,0048 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0353 для будівництва індивідуального гаража № 



24 із земель житлової і громадської забудови по вул. Костомарова м. Збараж. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Колодне гр. Габрику Олександру Івановичу. 

100.1. Передати у власність гр. Габрику Олександру Івановичу земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122484800:01:003:0763 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Колодне. 

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

0,1621 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Копча Сергію Володимировичу. 

101.1. Передати у власність гр. Копча Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 0,1621 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0586 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Кордупель Надії Володимирівні. 

102.1. Передати у власність гр. Кордупель Надії Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0584 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Будник Ірині Михайлівні. 

103.1. Передати у власність гр. Будник Ірині Михайлівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:6122 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

0,4191 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Травневе гр. Пелех Зіновію Івановичу. 

104.1. Передати у власність гр. Пелех Зіновію Івановичу земельну ділянку площею 0,4191 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0591 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Травневе. 

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

площею 0,8981 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Травневе гр. Пелех Марії Іванівні. 

105.1. Передати у власність гр. Пелех Марії Іванівні земельні ділянки загальною площею 0,8981 

га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0316, площею 0,0779 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0315, площею 0,5202 га. кадастровий номер 

6122488400:01:003:0387 для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Травневе. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Горайській Мирославі Юріївні. 

106.1. Передати у власність гр. Горайській Мирославі Юріївні земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122481500:01:004:0005 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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



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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Горайській Ярині Юріївні. 

107.1. Передати у власність гр. Горайській Ярині Юріївні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122481500:01:004:0004 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Крук Оресту Ігоровичу. 

108.1. Передати у власність гр. Крук Оресту Ігоровичу земельні ділянки загальною площею 

0,6000 га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0590, площею 0,3000 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0585 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с.Стриївка. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці гр. Жуку Руслану Петровичу. 

109.1. Передати у власність гр. Жуку Руслану Петровичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:002:0357 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Киданці. 

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

0,4521 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Залужжя гр. Резнік Степану Павловичу. 

110.1. Передати у власність гр. Резнік Степану Павловичу земельну ділянку площею 0,4521 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0114 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Залужжя. 

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

0,3392 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Капустинці гр. Шумайко Галині Миколаївні. 

111.1. Передати у власність гр. Шумайко Галині Миколаївні земельну ділянку площею 0,3392 га. 

кадастровий номер 6122483900:02:001:0258 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Капустинці. 

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

0,2785 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Решнівка гр. Бойко Марії Володимирівні. 

112.1. Передати у власність гр. Бойко Марії Володимирівні земельну ділянку площею 0,2785 га. 

кадастровий номер 6122489600:01:001:0343 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Решнівка. 

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

1,3056 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. Пирожак Степану Михайловичу. 

113.1. Передати у власність гр. Пирожак Степану Михайловичу земельну ділянку площею 1,3056 

га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0325 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

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

площею 1,9063 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 



населеного пункту с. Киданці гр. Хомину Денису Андрійовичу. 

114.1. Передати у власність гр. Хомину Денису Андрійовичу земельні ділянки загальною площею 

1,9063 га. в т. ч. площею 0,3063 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0720, площею 0,6000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0722, площею 0,5000 га. кадастровий номер 

6122484200:01:001:0721, площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0644,  для 

ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населеного пункту с. Киданці. 

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

площею 0,4225 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Гніздичне гр. Антонюк Олександру Григоровичу. 

115.1. Передати у власність гр. Антонюк Олександру Григоривочу земельні ділянки загальною 

площею 0,4225 га. в т. ч. площею 0,2088 га. кадастровий номер 6122481800:02:002:0117, площею 

0,2137 га. кадастровий номер 6122481800:02:002:0118,  для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Гніздичне. 

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

0,1791 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Доброводи гр. Кукурудзі Ірині Василівні. 

116.1. Передати у власність гр. Кукурудзі Ірині Василівні земельну ділянку площею 0,1791 га.  

кадастровий номер 6122481800:02:002:0117,  для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами 

населеного пункту с. Гніздичне. 

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

0,0994 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Паньківській Оксані Орестівні. 

117.1. Передати у власність гр. Паньківській Оксані Орестівні земельну ділянку площею 0,0986 

га. кадастровий номер 6122486700:01:003:0653 для ведення індивідуального садівництва, із 

земель резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 

 

 

 

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

0,1659 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чернихівці гр. Кушнір Василю Даниловичу. 

118.1. Передати у власність гр. Кушнір Василю Даниловичу земельну ділянку площею 0,1659 га.  

кадастровий номер 6122488800:02:001:0474,  для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межами населеного пункту с. Чернихівці. 

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

1,8000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чеснівський Раковець гр. Похилко Тарасу Васильовичу. 

119.1. Передати у власність гр. Похилко Тарасу Васильовичу земельну ділянку площею 1,8000 га.  

кадастровий номер 6122481800:01:003:0173, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Чеснівський Раковець. 

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

0,1396 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Шпільман Галині Михайлівні. 

120.1. Передати у власність гр. Шпільман Галині Михайлівні земельну ділянку площею 0,1396 

га.  кадастровий номер 6122480400:01:001:1182, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 



знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,0756 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Совірко Наталії Василівні. 

121.1. Передати у власність гр. Совірко Наталії Василівні земельну ділянку площею 0,0756 га.  

кадастровий номер 6122480400:01:001:1177, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,1069 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Чепурному Валентину Володимировичу. 

122.1. Передати у власність гр. Чепурному Валентину Володимировичу земельну ділянку 

площею 0,1069 га.  кадастровий номер 6122480400:01:001:1181, для ведення особистого 

селянського господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

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

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

0,1288 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шили гр. Хаблюк Вірі Тарасівні. 

123.1. Передати у власність гр. Хаблюк Вірі Тарасівні земельну ділянку площею 0,1288 га.  

кадастровий номер 6122489200:02:002:0193, для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту вул. Шевченка с.Шили. 

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

0,2606 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чернихівці гр. Кочар Ілоні Ігорівні. 

124.1. Передати у власність гр. Кочар Ілоні Ігорівні земельну ділянку площею 0,2606 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0530 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

та площею 0,0974га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту м. Красносільці гр. Максим’як Юрію Богдановичу. 

125.1. Передати у власність гр. Максим’як Юрію Богдановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,3474 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0585 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Адамівка із земель житлової і громадської забудови та площею 0,0974 га. кадастровий номер 

6122485400:02:001:0584 для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Красносільці. 

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

0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Басок Олегу Олеговичу. 

126.1. Передати у власність гр. Басак Олегу Олеговичу земельну ділянку площею 0,1288 га.  

кадастровий номер 6122483000:04:001:0316, для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту вул. Польова,5 с. Івашківці. 

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

площею 0,9900 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Типило Святославу Ігоровичу. 

127.1. Передати у власність гр. Типило Святославу Ігоровичу земельні ділянки загальною 

площею 0,9900 га. в т. ч. площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0467, площею 



0,8400 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0242,  для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Киданці гр. Герц Руслану Івановичу. 

128.1. Передати у власність гр. Герц Руслану Івановичу земельні ділянки загальною площею 

0,2500 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122484200:02:006:0049, площею 0,1500 

га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0473,  для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

площею 0,7219 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Капустинський Ліс гр. Соляр Володимиру Богдановичу. 

129.1. Передати у власність гр. Соляр Володимиру Богдановичу земельні ділянки загальною 

площею 0,7219 га. в т. ч. площею 0,3927 га. кадастровий номер 6122483900:04:001:0083, площею 

0,3292 га. кадастровий номер 6122483900:04:001:0082,  для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинський Ліс. 

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

0,2600 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Киданці гр. Лисому Юрію Івановичу. 

130.1. Передати у власність гр. Лисому Юрію Івановичу земельну ділянку площею 0,2600 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:6161 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с.Киданці. 

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

0,2600 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с.Чернихівці гр. Осадчук Оресті Володимирівні. 

131.1. Передати у власність гр. Осадчук Оресті Володимирівні земельну ділянку площею 0,2600 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:6161 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с.Чернихівці. 

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

площею 0,4847 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Галицькій Ірині Василівні. 

132.1. Передати у власність гр. Галицькій Ірині Василівні земельні ділянки загальною площею 

0,4847 га. в т. ч. площею 0,1332 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0324, площею 0,3516 

га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0533,  для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Чернихівці. 

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

0,4929 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с.Чагарі-Збаразькі гр. Драпалі Данилу Йосифовичу. 

133.1. Передати у власність гр. Драпалі Данилу Йосифовичу земельну ділянку площею 0,4929 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0327 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с.Чагарі-Збаразькі. 

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

площею 0,6372 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Хомен Андрію Івановичу. 

134.1. Передати у власність гр. Хомен Андрію Івановичу земельні ділянки загальною площею 



0,6372 га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0251, площею 0,3372 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0252,  для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Киданці. 

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

0,5400 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чагарі-Збаразькі гр. Драпалі Данилу Йосифовичу. 

135.1. Передати у власність гр. Драпалі Данилу Йосифовичу земельну ділянку площею 0,5400 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0253 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с.Чагарі-Збаразькі. 

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

площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Ліски, с.Базаринці гр. Крамар Неонілі Дмитрівні. 

136.1. Передати у власність гр. Крамар Неонілі Дмитрівні земельні ділянки загальною площею 

0,2500 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0378, яка знаходиться 

за межами насеного пункту с. Базаринці, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122483000:01:003:0063,  для ведення особистого селянського господарства, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходяться в межах населеного 

пункту с. Ліски. 

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

0,3511 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чернихівці гр. Василина Роману Івановичу. 

137.1. Передати у власність гр. Василина Роману Івановичу земельну ділянку площею 0,3511 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0532 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с.Чернихівці. 

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

0,0998 га. для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки гр. Верхолі Ользі Володимирівні. 

138.1. Передати у власність гр. Верхолі Ользі Володимирівні земельну ділянку площею 0,0998 га. 

кадастровий номер 6122486700:01:003:0660 для ведення індивідуального садівництва, із земель 

резервного фонду, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

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

0,0800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Дробоцькому Андрію Миколайовичу. 

139.1. Передати у власність гр. Дробоцькому Андрію Миколайовичу земельну ділянку площею 

0,0800 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0380 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,1219 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Старий Збараж гр. Костюк Максиму Віталійовичу. 

140.1. Передати у власність гр. Костюк Максиму Віталійовичу земельну ділянку площею 0,1219 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0117 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с.Старий Збараж. 

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

0,1546 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Стриївка гр. Слюсарчук Марії Степанівні. 

141.1. Передати у власність гр. Дробоцькому Андрію Миколайовичу земельну ділянку площею 



0,1546 га. кадастровий номер 6122488400:04:001:1117 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с.Стриївка. 

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

площею 1,0042 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Калині Мирославу Петровичу. 

142.1. Передати у власність гр. Калині Мирославу Петровичу земельні ділянки загальною 

площею 1,0042 га. в т. ч. площею 0,1957 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0682, площею 

0,2063 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0671, площею 0,1822 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0676, площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0588, площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0589, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Рижик Василю Мирославовичу. 

143.1. Передати у власність гр. Рижик Василю Мирославовичу земельну ділянку площею 0,4000 

га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0680 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка. 

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

0,2111 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Поточняк Христині Романівні. 

144.1. Передати у власність гр. Поточняк Христині Романівні земельну ділянку площею 0,2111 

га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0601 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка. 

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

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Чернихівці гр. Яремко Ігорю Богдановичу. 

145.1. Передати у власність гр. Яремко Ігорю Богдановичу земельну ділянку площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122488800:01:001:0201 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с.Чернихівці. 

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

0,0828 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Яцюк Марії Михайлівні. 

146.1. Передати у власність гр. Яцюк Марії Михайлівні земельну ділянку площею 0,0828 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0368 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

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

пункту с. Шили гр. Іванчук Ользі Тарасівні. 

147.1. Передати у власність гр. Іванчук Ользі Тарасівні земельну ділянку площею 0,9000 га. 

кадастровий номер 6122489200:03:001:0191 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Шили. 

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

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Стриївка гр. Чупрун Марії Михайлівні. 

148.1. Передати у власність гр. Чупрун Марії Михайлівні земельну ділянку площею 0,1000 га. 



кадастровий номер 6122488400:01:002:0608 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Зінкевич Володимиру Степановичу. 

149.1. Передати у власність гр. Зінкевич Володимиру Степановичу земельну ділянку площею 

0,2500 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0600 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

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

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

пункту с. Стриївка гр. Литвин Ірини Василівні. 

150.1. Передати у власність гр. Литвин Ірині Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0606 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка. 

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

площею 1,2821 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Чагарі-Збаразькі і с. Гори-Стрийовецькі гр. Удич Ігорю Ярославовичу. 

151.1. Передати у власність гр. Удич Ігорю Ярославовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,2821 га. в т. ч. площею 0,1329 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:002:0964, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гори-

Стрийовецькі та площею 1,1492 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0329, із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Чагарі-Збаразькі. 

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

площею 0,4308 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Красносільці гр. Казьо Зіновію Ігоровичу. 

152.1. Передати у власність гр. Казьо Зіновію Ігоровичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,4308 га. в т. ч. площею 0,3376 га. кадастровий 

номер 6122485400:02:001:0581 та площею 0,0932 га. кадастровий номер 6122485400:02:001:0582, 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Красносільці. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

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

153.1. Передати у власність гр. Королику Івану Григоровичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122481500:01:004:0008 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

0,6153 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Добромірка гр. Радзіх Аллі Володимирівні. 

154.1. Передати у власність гр. Радзіх Аллі Володимирівні земельну ділянку площею 0,6153 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:002:0009 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Добромірка. 

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

0,1725 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту м. Збараж гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні. 

155.1. Передати у власність гр. Тьора-Кавалок Катерині Олександрівні земельну ділянку площею 



0,1725 га. кадастровий номер 6122410100:02:004:0992 для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Садовського, із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

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

площею 0,3387 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Кретівці і с. Грицівці гр. Онисько Стефанії Михайлівні. 

156.1. Передати у власність гр. Казьо Зіновію Ігоровичу земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3387 га. в т. ч. площею 0,2276 га. кадастровий 

номер 6122485600:02:001:0220, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Кретівці та 

площею 0,1111 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0667, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

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

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

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Кошіль Олегу Юрійовичу. 

157.1. Передати у власність гр. Кошіль Олегу Юрійовичу земельну ділянку площею 0,4000 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0484 для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

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

площею 1,5780 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Максимівка гр. Вахно Ігорю Володимировичу. 

158.1. Передати у власність гр. Вахно Ігорю Володимировичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,5780 га. в т. ч. площею 1,0663 га. 

кадастровий номер 6122486400:04:001:0328, площею 0,2414 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0512 по вул. Лесі Українки, площею 0,2703 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0516 із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

які знаходяться в межах населеного пункту с. Максимівка. 

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

0,0050 га. для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж гр. Лущику Володимиру Івановичу. 

159.1. Передати у власність гр. Лущику Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 0,0050 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0324 для будівництва індивідуального гаража № 37 із 

земель житлової і громадської забудови по вул. Костомарова м. Збараж. 

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

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Вищі Луб’янки гр. Десятнику Дмитру Юрійовичу. 

160.1. Передати у власність гр. Десятнику Дмитру Юрійовичу земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122481500:01:004:0009 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

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

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

площею 0,9541 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межами 

населеного пункту с. Максимівка та с. Чагарі-Збаразькі гр. Яснюк Константину Ігоровичу. 

161.1. Передати у власність гр. Яснюк Константину Ігоровичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9541 га. в т. ч. площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0517, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Максимівка, площею 0,4016 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0331 по вул. Січових 

Стрільців, площею 0,4025 га. кадастровий номер 6122486400:04:001:0330, із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Чагарі-Збаразькі. 

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

0,4408 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 



пункту с. Синява гр. Атаманець Ірині Іванівні. 

162.1. Передати у власність гр. Атаманець Ірині Іванівні земельну ділянку площею 0,4408 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:003:0001 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Синява. 

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

площею 0,1465 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за межамим 

населеного пункту с. Базаринці гр. Ковальчуку Ігорю Георгійовичу. 

163.1. Передати у власність гр.  Ковальчуку Ігорю Георгійовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,1465 га. в т. ч. площею 0,0565 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0377 та 

площею 0,0900 га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0383 для ведення особистого 

селянського господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

які знаходяться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

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

пункту с. Зарубинці гр. Могильській Ользі Григорівні. 

164.1. Передати у власність гр. Могильській Ользі Григорівні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122483100:01:001:0052 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

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

площею 0,3116 га. для ведення особистого селянського господарства гр. Семеновському 

Володимиру Михайловичу . 

165.1. Передати у власність гр. Семеновському Володимиру Михайловичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3116 га. в т. ч. площею 0,0067 

га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0380 по вул. Заводська м. Збараж, площею 0,0049 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0381 по вул. Заводська м. Збараж, площею 0,0700 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:003:0379, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці, площею 0,2300 га. кадастровий номер 6122483900:02:001:0260, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Капустинці із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення. 

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

0,5142 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Решнівка гр. Бойко Максиму Леонідовичу. 

166.1. Передати у власність гр. Бойко Максиму Леонідовичу земельну ділянку площею 0,5142 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0489 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Решнівка. 

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

площею 0,4756 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Ліски гр. Іваськів Василю Петровичу. 

167.1. Передати у власність гр. Іваськів Василю Петровичу земельні ділянки загальною площею 

0,4756 га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0062 та площею 0,1756 

га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0065 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Ліски. 

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

0,0648 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Пакулець Ігорю Ярославовичу. 

168.1. Передати у власність гр. Пакулець Ігорю Ярославовичу земельну ділянку площею 0,0648 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:1179 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 



знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 

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

0,0587 га. для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці гр. Чорній Надії Іванівні. 

169.1. Передати у власність гр. Чорній Надії Іванівні земельну ділянку площею 0,0587 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0373 для ведення особистого селянського господарства, із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці. 

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

площею 0,3160 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Грицівці і с. Кретівці гр. Августович Марії Ярославівні. 

170.1. Передати у власність гр. Августович Марії Ярославівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3160 га. в т. ч. площею 0,2000 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0684, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Грицівці та площею 0,1160 га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0217, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Кретівці із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення. 

 

 

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

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

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

  
 

Збаразький міський голова                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


