
   

 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/14/                                                                                від                     2022 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

 
   Розглянувши заяви  гр. Моргун М. Б. (вх.№6865 від 02.12.2021 р.), гр. Чорної О.І. (вх.№6888 від 

03.12.2021р.), гр.Решнюк Ю.М. (вх. №6848 від 02.12.2021р.), гр. Миколенко В.В. (вх.№6353 від 

11.11.2021р.), гр. Сукар С.І. (вх.№6643 від 24.11.2021р.), гр. Тхір А.А. (вх.№6680 від 25.11.2021р.),  гр. 

Шрамов’ят М.І. (вх.№6699 від 26.11.2021р.), гр. Добровольського Ю.В. (вх.№6525 від 18.11.2021р.), 

гр. Нечай О.Я. (вх.№6970 від 07.12.2021р.), гр. Попович Г.Д. (вх.№6965 від 07.12.2021р.), гр. Вахно 

І.В. (вх.№6619 від 23.11.2021р.), гр. Карасьов М.О. (вх.№6859 від 02.12.2021р.), гр. Бенько Я.Т. 

(вх.№7238 від 20.12.2021р.), Бенько Я.Т. (вх.№7239 від 20.12.2021р.), гр. Попович Л.М. (вх.№7226 від 

17.12.2021р.), гр. Калитюк О.І. (вх.№7216 від 17.12.2021р.), гр. Ярош Л.Я. (вх.№7116 від 

14.12.2021р.), гр. Вегери А.Б. (вх.№7126 від 14.12.2021р.), гр. Ратушної М.С. (вх.№478 від 

27.01.2022р.,вх.№7200 від 16.12.2021р.), гр. Остапчук Г.П. (вх.№7259 від 21.12.2021р.), гр. Ткач Т.В. 

(вх.№7104 від 13.12.2021р.), гр. Плисюк О.Ф. (вх.№7065 від 10.12.2021р.), гр. Маланюк М.М. 

(вх.№7045 від 09.12.2021р.), гр. Шпирко Н.Г. (вх.№6997 від 07.12.2021р.), гр. Мельничук В.М. 

(вх.№7152 від 15.12.2021р.), гр. Туранському В.П. (вх.№7349 від 24.12.2021р.), гр. Мальшевської О.П. 

(вх.№7319 від 24.12.2021р.), гр. Симчишин Н.Г. (вх. №7307 від 23.12.2021р.), гр. Дзюбик Є.П. 

(вх.№7320 від 24.12.2021р.), гр. Ліщинської М.П. (вх.№7325 від 24.12.2021р.), гр. Гладкої К.Я. 

(вх.№7324 від 24.12.2021р.), гр. Галіяш Н.М. (вх.№7292 від 23.12.2021р.), гр. Колодійчук Т.Б. 

(вх.№7285 від 22.12.2021р.), гр. Прядун М.М. (вх.№7305 від 23.12.2021р.), гр.Гінка С.І. (вх.№7264 від 

21.12.2021р.), гр. Копча В.М. (вх.№7263 від 21.12.2021р.),  гр. Шулак З.М. (вх.№7270 від 

21.12.2021р.), гр. Панчишин Л.В. (вх.№7433 від 30.12.2021р.), гр. Дуди О.Б. (вх.№7364 від 

28.12.2021р.), гр. Батюк Я.І. (вх.№6782 від 30.11.2021р.), гр. Івоса В.С. (вх.№7246 від 20.12.2021р.), 

гр. Артемчук Г.С. (вх.№7403 від 29.12.2021р.),  гр. Киричок Г.І. (вх.№7418 від 30.12.2021р.), 

гр.Петрівської І.В. (вх.№7423 від 30.12.2021р.), гр. Бичко І.Ю. (вх.№04.01.2022р.), гр. Гевко Г.Д. 

(вх.№7408 від 29.12.2021р.), гр. Смолій М.Б. (вх.№7405 від 29.12.2021р.), гр. Веселухи М.В. 

(вх.№7096 від 13.12.2021р.), гр. Шуб’як В.О. (вх.№7099 від 13.12.2021р.),  гр. Репета О.В. (вх.№6654 

від 24.11.2021р.), гр. Бочар С.К. (вх.№7121 від 14.12.2021р.), гр. Сухий С.Я. (вх.№7322 від   

24.12.2021р.), гр. Зажинського В.О. (вх.№6939 від 06.12.2021р.), гр. Бабій А.П. (вх.№7106 від 

13.12.2021р.), гр. Були Л.С. (вх.№7329 від 24.12.2021р.), гр. Китманов М.В. (вх.№7274 від 

21.12.2021р.), гр. Дзіковської О.Г. (вх.№7323 від 24.12.2021р.), гр. Оверко М.Р. (вх.№7354 від 

24.12.2021р.), гр. Свирид О.І. (вх.№7350 від 24.12.2021р.), гр. Предко Г.С. (вх.№41 від 04.01.2022р.),  

гр. Киричук П.І. (вх.№22 від 04.01.2022р.), гр. Стебелького А.Б. (вх.№29 від 05.01.2022р.), гр. Назарко 

Г.М. (вх.№6849 від 02.12.2021р.), гр. Карасьовій Н.П.(вх.№6862 від 02.12.2021р.), гр. Драла В.В. 

(вх.№6863 від 02.12.2021р.),гр. Романюк М.В. (вх.№6441 від 16.11.2021р.), гр. Боцюк Н.В. (вх.№7420 

від 30.12.2021р.), гр. Грицини М.С. (вх.№7161 від 16.12.2021р.), гр. Чорняк М.І. (вх.№7441 від 

21.12.2021р.), гр. Стейгвіла Г.Т. (вх.№28 від 05.01.2022р.), гр. Мучинської Г.В. (вх.№6513 від  



18.11.2021р.), гр. Резнік В.М. (вх.№6883 від 03.12.2021р.), гр. Заяць О.Р. (вх.№6781 від 30.11.2021р.), 

гр. Адамович М.Г. (вх.№7165 від 16.12.2021р.),  гр. Вальків О.Я. (вх.№38 від 05.01.2021р.), гр. Горбач 

М.Я. (вх.№6998 від 07.12.2021р.), Петриків М. Л. (вх.№6701 від 26.11.2021р.), гр. Коноваленко Л.Г. 

(вх.№104 від 12.01.2022р.), гр. Яреми М.В. (вх.№6868 від 02.12.2021р.), гр. Дмитришин Г.В. (вх.№116  

від 12.01.2022р.), гр. Гупалюк М.І. (вх.№157 від 14.01.2022р.), гр. Рибчак А.С. (вх.№141 від 

13.01.2021р.), гр. Бутрин Н.І. (вх.№139 від 132.01.2021р.), гр. Ігнатів Л.В. (вх.№6861 від 02.12.2021р.), 

гр. Смолій З.І. (вх.№7404 від 29.12.2021р.), гр. Шушко О.Б. (вх.№7438 від 31.12.2021р.), гр.Кузьмин 

М.Б. (вх.№7437 від 31.12.2021р.), гр. Туряниця О.В. (вх.№6772 від 30.11.2021р.),  гр. Семків М.В. 

(вх.№205 від 17.01.2022р.), гр. Олексюк М.І. (вх.№225 від 18.01.2022р.), гр. Баран М.Я. (вх.№78 від 

11.01.2022р.), гр. Залевського В.А. (вх.№216 від 18.01.2022р.), гр. Якимовської М.Б. (вх.№74 від 

11.01.2022р.), гр. Будас Н.Б.(вх.№7302 від 23.12.2021р.), гр. Левчук М.М. (вх.№258 від 20.01.2022р.), 

гр. Проців Н.Б. (вх.№259 від 20.01.2022р.), гр. Бичак Т.П. (вх.№7265 від 21.12.2021р.), гр. Ланової 

Н.В. (вх.№242 від 20.01.2022р.), гр. Катеринюк Л.М. (вх.№234 від 18.01.2022р.), гр. Цолтан Г.В. 

(вх.№6825 від 01.12.2021р.),    
гр. Пилипчук Г.Р. (вх.№6784 від 30.11.2021р.), гр. Губич Б.О. (вх.№7097 від 13.12.2021р.), гр. Рабої 

Л.Б. (вх.№434 від 26.01.2022р.), гр. Шумелди О.С. (вх.№432 від 26.01.2022р.), гр. Кривогубець В.М. 

(вх.№428 від 26.01.2022р.), гр. Яцишин В.Б. (вх.№407 від 25.01.2022р.), гр. Яцишин М.І. (вх.№406 

від 25.01.2022р.), гр. Яцишин Б.П. (вх.№405 від 25.01.2022р.), гр. Брикайло Р.Я. (вх.№461 від 

27.01.2022р.), гр. Живлюк О.А. (вх.№398 від 25.01.2022р.), гр. Ратушної М.М. (вх.№241 від 

20.01.2022р.), гр. Живлюк М.А. (вх.№399 від 25.01.2022р.), гр. Опалюк Г.О. (вх.№360 від 

24.01.2022р.), гр. Розводовського А.М. (вх.№356 від 24.01.2022р.), гр. Волощук Н.В. (вх.№295 від 

21.01.2022р.), гр. Біляшевич З.А. (вх.№294 від 21.01.2022р.), гр. Булди Н.П. (вх.№323 від 

21.01.2022р.), гр. Дмитроци В.Є. (вх.№569 від 31.01.2022р.), гр. Юрчак Н.Д. (вх.№568 від 

31.01.2022р.), гр. Ющишин М. І. (вх.№566 від 31.01.2022 р.), Вербіцького І.П. (вх.№536 від 

28.01.2022р.), гр. Шпак О.П. (вх.№274 від 20.01.2022р.), гр. Матвійчук Я. Р. (вх.№576 від 

01.02.2022р.), гр. Линдюк М.М. (вх.№546 від 28.01.2022р.), гр. Алексеєвої Г.П. (вх.№269 від 

20.01.2022р.), гр. Лисій Н.Г. (вх.№268 від 20.01.2022р.), гр. Кудринської С.В. (вх.№705 від 

04.02.2022р.), гр. Гупалюк М.І. (вх.№157 від 14.01.2022р.), гр. Мелих Б.М. (вх.№319 від 22.01.2022р.), 

гр. Волощук М.С. (вх.№445 від 26.01.2022р.), 
 

 

про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), врахувавши дані земельно-облікових документів та 

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

відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол № від  2022р., 

№ від .2022р., № від .2022р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл гр. Моргун Марії Богданівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,1771 га. в т. ч. площею 0,1005 га.,  площею 0,0766 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с.  Опрілівці. 

2. Дати дозвіл гр. Чорній Ользі Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,9983 га. в т. ч. площею 0,3200 га.,  площею 0,4598 га., площею 

0,2185 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

3. Дати дозвіл гр. Решнюк Юлії Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,0474 га. в т. ч. площею 0,3000 га.,  площею 0,2907 га., 



площею 0,4237 га., площею 0,0330 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Болязуби. 

4. Дати дозвіл гр.  Миколенко Віталію Вікторовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2308  га. в т. ч. площею 0,4896 га.,  площею 

0,1423 га., площею 0,2000 га., площею 0,1198 га., площею 0,2167 га., площею 0,0624 га.  для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

5. Дати дозвіл гр. Сукар Світлані Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Зарубинці. 

6. Дати дозвіл гр. Тхір Андрію Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,2624 га. в т. ч. площею 0,1104 га.,  площею 0,1520 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Травневе. 

7. Дати дозвіл гр. Шрамов’ят Михайлу Ігоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,2439 га. в т. ч. площею 0,1685 га.,  площею 

0,0754 га. по вул. Турського для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Синява. 

8. Дати дозвіл гр. Добровольському Юрію Володимировичу на виготовлення технічної документації 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,0666 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Чорновола  м. Збараж. 

9. Дати дозвіл гр. Нечай Ользі Ярославівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,3833 га. в т. ч. площею 0,1333 га.,  площею 0,1000 га., 

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

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

Верняки. 

10. Дати дозвіл гр. Попович Галині Денисівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6924 га. в т. ч. площею 0,1415 га.,  площею 0,2509 га., 

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

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

Стриївка. 

11. Дати дозвіл гр. Вахно Ігорю Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. по вул. Лесі Українки, 25 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель 

житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Максимівка. 

12. Дати дозвіл гр. Карасьов Миколі Олексійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2239 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Болязуби. 

13. Дати дозвіл гр. Бенько Ярославу Теодоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

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



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

населеного пункту с. Чорний Ліс. 

14. Дати дозвіл гр. Бенько Ярославу Теодоровичу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність орієнтовною площею 0,0627 га. для ведення 

індивідуального садівництва, із земель   сільськогосподарського призначення, яка знаходиться 

в межах населеного пункту                   вул. Довга,46  с. Базаринці. 
15. Дати дозвіл гр. Попович Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,3909 га. в т. ч. площею 0,1876 га.,  площею 

0,1019 га., площею 0,1014 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Кретівці. 

16. Дати дозвіл гр. Калитюк Олександрі Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6771 га. в т. ч. площею 0,1100 га. по вул. 

Тимошенка,  площею 0,3943 га., площею 0,1728 га.  для ведення особистого селянського господарства 

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

Витківці. 

17. Дати дозвіл гр. Ярош Ларисі Ярославівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,4707 га. в т. ч. площею 0,1180 га.,  площею 0,0803 га., 

площею 0,0780 га., площею 0,0951 га., площею 0,0993 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Опрілівці. 

18. Дати дозвіл гр. Вегера Андрію Богдановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,4836 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка. 

19. Дати дозвіл гр. Ратушній Марії Степанівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,2194 га. в т. ч. площею 0,2938 га., площею 0,1756 га.,  

площею 0,1940 га., площею 0,1557 га., площею 0,2020 га., площею 0,0684 га., площею 0,1299 га. для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

20. Дати дозвіл гр. Остапчук Галині Петрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,7338 га. в т. ч. площею 0,5626 га.,  площею 0,1712 га., для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Діброва. 

21. Дати дозвіл гр. Ткач Тамарі Володимирівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,8918 га. в т. ч. площею 0,1448 га. по вул. І. Франка,  

площею 0,7056 га., площею 0,5200 га., площею 0,3114 га., площею 0,2100 га., площею 0,1299 га. для 

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

які знаходяться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

22. Дати дозвіл гр. Вегера Любомирі Кирилівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2925 га. в т. ч. площею 0,2992 га.,  площею 

0,4467 га., площею 0,5466 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Добромірка. 



23. Дати дозвіл гр. Плисюк Олені Федорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,1887 га. в т. ч. 0,2069 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 8 Березня,18 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,9818  

га. в т.ч. 0,4106 га., площею 0,5712 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с.Шимківці. 

24. Дати дозвіл гр. Маланюк Миколі Мирославовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,2694 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Підлісна с.Хоми. 

25. Дати дозвіл гр. Савенко Раїсі Романівна на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  1,0364 га. в т. ч. площею 0,3864 га. по вул. Морозенка,  

площею 0,4000 га., площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Колодне. 

26. Дати дозвіл гр. Шпирко Надії Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,5059 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Добромірка. 

27. Дати дозвіл гр. Мельничук Василю Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8261 га. в т. ч. площею 0,1500 га.,  площею 

0,2313 га., площею 0,4448 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

28. Дати дозвіл гр. Туранському Василю Павлавичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7000 га. в т. ч. площею 0,2189 га.,  площею 

0,2911 га., площею 0,1900 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Стриївка. 

29. Дати дозвіл гр. Мальшевській Ользі Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3846 га. в т. ч. площею 0,1310 га. по вул. 

Шевченка,  площею 0,2536 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Доброводи. 

30. Дати дозвіл гр. Симчишин Наталії Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1342 га. в т. ч. площею 0,3982 га.,  площею 

0,2929 га., площею 0,2000 га., площею 0,2431 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Вищі Луб’янки. 

31. Дати дозвіл гр. Дзюбик Євгену Петровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,1981 га. в т. ч. площею 0,0991 га. вул. Мельники,  

площею 0,0990 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Збараж. 

32. Дати дозвіл гр. Ліщинській Марії Павлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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



власність орієнтовною загальною площею  0,5480 га. в т. ч. площею 0,1032 га.,  площею 0,4380 га., 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

33. Дати дозвіл гр. Гладкій Катерині Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,1032 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

34. Дати дозвіл гр. Галіяш Наталії Михайлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

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

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

35. Дати дозвіл гр. Свирид Любов Степанівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,3142 га. в т. ч. площею 0,2142 га.,  площею 0,1000 га., 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

36. Дати дозвіл гр. Колодійчук Тетяні Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  площею 0,6077 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Гори-Стройовецькі. 

37. Дати дозвіл гр. Прядун Марії Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,6553 га. в т. ч. площею 0,1052 га. по вул. Шевченка,  

площею 0,2999 га., площею 0,2502 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

38. Дати дозвіл гр. Гінка Сергію Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

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

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

39. Дати дозвіл гр. Копча Володимиру Михайловичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8356 га. в т. ч. 0,1589 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мічуріна,24 із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 0,6767  га. в т.ч. 0,2000 га., площею 0,2199 га.,  площею 0,2568 га. із земель 

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

с.Стриївка. 

40. Дати дозвіл гр. Шулак Зінаїді Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,1758 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

41. Дати дозвіл гр. Гарбузюк Любов Ігорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,6371 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Галана с. Максимівка. 

42. Дати дозвіл гр. Хариш Надії Михайлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,4400 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісова,2 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства площею 0,1900 га. по вул. 

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

пункту с.Доброводи. 



43. Дати дозвіл гр. Панчишин Людмилі Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7664 га. в т. ч. площею 0,2500 га.,  площею 

0,1612 га., площею 0,3552 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

44. Дати дозвіл гр. Дуді Ользі Богданівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною  площею 0,8000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Франка с. Максимівка. 

45. Дати дозвіл гр. Батюк Ярославі Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  загальною площею 0,5198 га. в т.ч. площею 0,2728 га., площею 0,2470 га. для 

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

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

46. Дати дозвіл гр. Маслюх Марії Ярославівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,7991 га. в т. ч. площею 0,1461 га.,  площею 0,3805 га., 

площею 0,2725 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

47. Дати дозвіл гр. Івоса Василю Степановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,0517 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

48. Дати дозвіл гр. Артемчук Ганні Степанівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,7944  га. в т. ч. площею 0,5135 га.,  площею 0,2809 га., 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

49. Дати дозвіл гр. Киричок Галині Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2509 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

50. Дати дозвіл гр. Петрівській Іванні Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2020  га. в т. ч. площею 0,2117 га. ,  площею 

0,2577 га., площею 0,2470 га., площею 0,1800 га., площею 0,2072 га., площею 0,0984 га., для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту  с. Стриївка. 

51. Дати дозвіл гр. Бичко Ігоря Юрійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,2918 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Січових Стрільців с. Чагарі-Збаразькі. 

52. Дати дозвіл гр. Гевко Ганни Дмитрівни на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею  0,6820 га. в т. ч. площею 0,1148 га. по вул. І. Франка,  

площею 0,3063 га., площею 0,2609 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Луб’янки. 

53. Дати дозвіл гр. Смолій Мар’яні Богданівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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



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

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

Луб’янки. 

54. Дати дозвіл гр. Веселуха Марії Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,3052 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

55. Дати дозвіл гр. Шуб’як Вірі Омелянівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною  площею 0,3321 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

Травневе. 

56. Дати дозвіл гр. Репети Ользі Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,8573 га. в т. ч. 0,2067 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Старозбаразька,90 із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6506 

га. в т.ч. 0,2000 га., площею 0,0877 га.,  площею 0,1300 га., площею 0,0703 га., площею 0,0462 га., 

площею 0,1164 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Старий Збараж. 

57. Дати дозвіл гр. Бочар Стефанії Кирилівні на виготовлення технічної документації із 

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

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

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

58. Дати дозвіл гр. Сухому Степану Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,3100 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

59. Дати дозвіл гр. Зажинському Володимиру Олеговичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7497 га. в т. ч. 

площею 0,0936 га. по вул. Гагаріна, площею 0,2482 га., площею 0,1500 га., площею 0,2579 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

60. Дати дозвіл гр. Бабій Анастасії Профирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8285 га. в т. ч. 0,1285 га. для 

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

Горбатого,45 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,7000 га., із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с.Заруддя. 

61. Дати дозвіл гр. Булі Любові Степанівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7093 га. в т. ч. площею 0,1991 га.,  

площею 0,2127 га., площею 0,1295 га., площею 0,1680 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Киданці. 

62. Дати дозвіл гр. Китманов Миколі Вікторовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Мала Березовиця. 

63. Дати дозвіл гр. Дзіковській Олені Григорівні на виготовлення технічної документації із 



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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1717 га. в т. ч. площею 0,3677 га.,  

площею 0,1500 га., площею 0,1129 га. вул. Нова, площею 0,2411 га., площею 0,3000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

64. Дати дозвіл гр. Оверко Марії Романівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1717 га. в т. ч. площею 0,7834 га.,  

площею 0,4000 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Травневе. 

65. Дати дозвіл гр. Свирид Ользі Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту           с. Стриївка. 

66. Дати дозвіл гр. Предко Галині Семенівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною площею 0,0067 га. для будівництва індивідуального гаража №140 по вул. 

Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. 

Збараж. 

67. Дати дозвіл гр. Киричук Петру Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8682 га. в т. ч. площею 0,2456 га. яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Витківці, площею 0,2006 га.,  площею 0,2708 га., 

площею 0,1512 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с. Витківці. 

68. Дати дозвіл гр. Стебельському Андрію Богдановичу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6003 га. в т. ч. площею 

0,2087 га. яка знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе,  площею 0,1516 га., площею 

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

69. Дати дозвіл гр. Назарко Ганні Миронівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6767 га. в т. ч. площею 0,3124 га. по 

вул. Садова,  площею 0,3643 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Болязуби. 

70. Дати дозвіл гр. Карасьовій Надії Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7304 га. в т. ч. площею 0,0594 га по 

вул.  Садова, площею 0,0710 га.,  площею 0,4000 га., площею 0,2000 га., для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с.Болязуби. 

71. Дати дозвіл гр. Драла Василю Васильовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,2467 га. в т. ч. 0,2500 га. для 

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

Садова,1 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,9967 га., в т. ч. площею 0,6962 га, площею по вул. Садова, 

площею 0,3005 га, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с.Болязуби. 

72. Дати дозвіл гр. Романюк Марії Василівні на виготовлення технічної документації із 



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

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

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

73. Дати дозвіл гр. Боцюк Назарії Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7194 га. в т. ч. площею 0,0501 га по 

вул.Шкільна площею 0,1934 га.,  площею 0,1759 га., площею 0,3000 га., для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с.Чернихівці. 

74. Дати дозвіл гр. Грицині Марії Семенівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7862 га. в т. ч. площею 0,2400 га, 

площею 0,0994 га.,  площею 0,4468 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Стриївка. 

75. Дати дозвіл гр. Чорняк Михайлу Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,9586 га. в т. ч. 0,2500 га. для 

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

Дружби,14 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,7086 га., в т. ч. площею 0,2255 га, площею 0,2748 га, площею 

0,2083 га, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах 

населеного пункту с.Травневе. 

76. Дати дозвіл гр. Стейгвілі Ганні Теодорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7128 га. в т. ч. площею 0,3734 га, 

площею 0,1528 га.,  площею 0,1866 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Травневе. 

77. Дати дозвіл гр. Мучинській Галині Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 1,0502 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Витківці. 

78. Дати дозвіл гр. Резнік Віталію Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2552 га. в т. ч. площею 0,5519 га по 

вул. Січових Стрільців,  площею 0,7033 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Болязуби. 

79. Дати дозвіл гр. Заяць Олегу Романовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

80. Дати дозвіл гр. Адамович Марії Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2468 га. в т. ч. площею 0,3421 га,  

площею 0,4200 га., площею 0,4847 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Вищі Луб’янки. 

81. Дати дозвіл гр. Вальків Оксані Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6524 га. в т. ч. площею 0,1967  га., 



площею 0,1598 га., які знаходяться в межах населеного пункту с.Ліски, площею 0,1459 га., 

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

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

с.Залужжя. 

82. Дати дозвіл гр.  Ратнюк Любі Антонівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,6561 га. в т. ч. 0,1888 га. для 

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

Нова,18 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,4673 га., в т. ч. площею 0,0673 га, площею 0,1500 га, площею 

0,1000 га, площею 0,1500 га. із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с.Доброводи. 

83. Дати дозвіл гр. Горбач Марії Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Добромірка. 

84. Дати дозвіл гр. Петриків Марії Луківні на виготовлення технічної документації із 

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

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

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

населеного пункту     с. Доброводи. 

85. Дати дозвіл гр. Коноваленко Людмилі Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2005 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Гніздичне. 

86. Дати дозвіл гр.  Яреми Марії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4881 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Зарубинці. 

87. Дати дозвіл гр. Дмитришин Ганні Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,2437 га. в т. ч. площею 0,0534 га яка 

знахадиться  по вул. Івана Сірка м. Збараж, площею 0,1000 га., яка знаходиться за межами 

населеного пункту  с.Стриївка, площею 0,0903 га., для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходяться  за 

межами населеного пункту  с.Стриївка. 

88. Дати дозвіл гр. Рибчак Анатолію Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,5373 га. в т. ч. площею 0,2700 га, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Зарубинці,  площею 0,1355 га., площею 0,1318 га. 

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

89. Дати дозвіл гр. Бутрин Наталії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту     с. Мала Березовиця. 

90. Дати дозвіл гр. Ігнатів Людмилі Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,9504 га. в т. ч. площею 0,1642 га,  

площею 0,6896 га., площею 0,0966 га. по вул. Б.Хмельницького, для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 



знаходяться в межах населеного пункту  с.Болязуби. 

91. Дати дозвіл гр. Смолій Зіновію Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,9139 га. в т. ч. площею 0,1761 га. по 

вул. Шевченка, площею 0,2378 га., площею 0,5000 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Вищі Луб’янки. 

92. Дати дозвіл гр. Шушко Оксані Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,9146 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

93. Дати дозвіл гр. Кузьмин Марії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6452 га. в т. ч. площею 0,1748 га., 

площею 0,2704 га., площею 0,2000 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Вищі Луб’янки. 

94. Дати дозвіл гр. Туряниці Оксані Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,2658 га. в т. ч. площею 0,0898 га., 

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

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

с.Шили. 

95. Дати дозвіл гр. Семків Мар’яні Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6351 га. в т. ч. площею 0,3851 га., 

площею 0,2500 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Стриївка. 

96. Дати дозвіл гр. Олексюк Михайлу Івановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0030 га. для будівництва індивідуального 

гаража №60 по вул. Грушевського із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту м. Збараж. 

97. Дати дозвіл гр. Баран Марії Ярославівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4768 га. в т. ч. площею 0,0914 га. вул. 

Б.Хмельницького площею 0,1563 га., площею 0,1278 га., площею 0,1013 га. для ведення 

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

знаходяться в межах населеного пункту  с.Грицівці. 

98. Дати дозвіл гр. Залевському Василю Андрійовичу на виготовлення технічної документації 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0058 га. для будівництва індивідуального 

гаража №18 по вул. Д. Вишнівецького із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

99. Дати дозвіл гр. Якимовській Марії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1908 га. в т. ч. площею 0,7154 га., 

площею 0,4754 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Іванчани. 

100. Дати дозвіл гр. Будас Надії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,5703 га. в т. ч. площею 0,4491 га., 



площею 0,1212 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Кобилля. 

101. Дати дозвіл гр. Левчук Мирославі Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8543 га. в т. ч. площею 0,3500 га., 

площею 0,1161 га., вул. І. Франка, площею 0,3882 га.,  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Вищі Луб’янки. 

102. Дати дозвіл гр. Проців Наталії Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,1478 га. в т. ч. площею 0,1000 га., 

площею 0,0478 га. по вул. Старозбаразька, для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Старий Збараж. 

103. Дати дозвіл гр. Бичак Тетяні Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6957 га. в т. ч. площею 0,4000 га., 

площею 0,1330 га., площею 0,1627 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Стриївка. 

104. Дати дозвіл гр. Лановій Надії Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) орієнтовною площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Кривулі,15 із земель житлової та 

громадської забудови для передачі в оренду терміном на 10  років, яка знаходиться  в межах 

населеного пункту с.Чернихівці. 
105. Дати дозвіл гр. Катеринюк Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. по вул. І.Франка, 15 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

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

106. Дати дозвіл гр. Цолтан Галині Василівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,4264 га. в т. ч. площею 0,0898 га., 

яка знаходиться в м. Збараж, площею 0,1000 га., площею 0,2366 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с.Стриївка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107. Дати дозвіл гр. Пилипчук Ганні Ростиславівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,9043 га. в т. ч. площею 0,8251 га., 

площею 0,3372 га., площею 0,7420 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Добромірка. 

108. Дати дозвіл гр. Губич Богдану Омелянович на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,4160 га. в т. ч. площею 0,1680 га., 

площею 0,2480 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Травневе. 

109. Дати дозвіл гр. Рабій Людмилі Богданівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,9036 га. в т. ч. площею 0,5871 га., 

площею  1,0598 га., площею 0,1029 га., площею 0,1538 га., площею для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с.Добромірка. 

110. Дати дозвіл гр. Шумелда Олегу Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4249 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту по вул. Зарічна с. Кретівці. 

111. Дати дозвіл гр. Кривогубець Володимиру Марковичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,5988 га. в т. ч. 

площею 0,1800 га.,яка  знаходиться в межа населеного пункту с. Залужжя,  площею  0,2988 га., 

площею 0,1200 га., для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Ліски. 

112. Дати дозвіл гр. Яцишин Василю Богдановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,4569 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Синягівка. 

113. Дати дозвіл гр. Яцишин Марії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6154 га. в т. ч. площею 0,1495 га. 

вул. Лесі Українки, площею  0,1727 га., площею 0,2932 га.,  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Синягівка. 

114. Дати дозвіл гр. Яцишин Богдану Петровичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8109 га. в т. ч. 0,2500 га. для 

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

Франка,31 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5609 га., в т. ч. площею 0,4753 га, площею 0,0856 га по вул. 

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

населеного пункту с.Синягівка 

115. Дати дозвіл гр. Брикайло Роману Ярославовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною площею 0,0085 га. для будівництва індивідуального 

гаража №119 по вул. Заводська із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в 



межах населеного пункту м. Збараж. 

116. Дати дозвіл гр. Живлюк Ользі Андріївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

117. Дати дозвіл гр.  Ратушній Марії Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. по вул. І.Франка, 37 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

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

118. Дати дозвіл гр. Байко Володимиру Богуславовичу на виготовлення технічної документації 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Зарубинці. 

119. Дати дозвіл гр. Живлюк Марії Андріївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2300 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 

120. Дати дозвіл гр. Опалюк Галині Олексіївні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Болязуби. 

121. Дати дозвіл гр. Розводовському Анатолію Миколайовичу на виготовлення технічної 

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

(на місцевості) для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,7990 га. в т. ч. 

площею 0,0553 га. вул. Миру, площею  0,5045 га., площею 0,2392 га.,  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с.Шимківці. 

122. Дати дозвіл гр. Волощук Надії Володимирівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,9860 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Іванчани. 

123. Дати дозвіл гр. Біляшевич Зеновію Адамовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2154 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кобилля. 

124. Дати дозвіл гр. Булді Надії Петрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

у власність орієнтовною загальною площею  0,5460 га. в т. ч. площею 0,0742 га. кадастровий 

номер 6122483000:02:001:0370, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя  вул. 

Помаранчевої Революції, площею  0,3019 га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0541, 

площею 0,1699 га. кадастровий номер 6122483000:01:003:0061,  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с.Залужжя. 

125. Дати дозвіл гр.  Дмитроца Василю Євгеновичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Травневе. 



126. Дати дозвіл гр. Юрчак Наталії Дмитрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8538 га. в т. ч. площею 0,2343 га., 

площею  0,2017 га., площею 0,2556 га., площею 0,1622 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Травневе. 

127. Дати дозвіл гр. Ющишин Марії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3092 га. в т. ч. площею 0,1537 га., 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Залужжя, площею  0,1555 га.,  для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться в межах населеного пункту  с.Ліски. 

128. Дати дозвіл гр. Вербіцькому Івану Пилиповичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1822 га. в т. ч. площею 0,3104 га., 

площею  0,3291 га., площею 0,5427 га.,  для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Вищі Луб’янки. 

129. Дати дозвіл гр. Шпак Ользі Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,1563 га. по вул. Дружби,20 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

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

130. Дати дозвіл гр. Матвійчук Ярославі Романівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2956 га. в т. ч. площею 0,2077 га., 

площею  0,5124 га., площею 0,2211 га., площею 0,3544 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Киданці. 

131. Дати дозвіл гр. Матвійчук Ярославі Романівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2956 га. в т. ч. площею 0,2077 га., 

площею  0,5124 га., площею 0,2211 га., площею 0,3544 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Киданці. 

132. Дати дозвіл гр. Линдюк Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,1667 га. в т. ч. площею 0,6177 га., 

площею  0,3453 га., площею 0,2037 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Мусорівці. 

133. Дати дозвіл гр. Аксеєвій Галині Петрівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,3687 га. в т. ч. площею 0,1220 га., 

площею  0,0858 га., площею 0,1609 га., для ведення особистого селянського господарства із 

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

пункту  с.Кретівці. 

134. Дати дозвіл гр. Лисій Наталії Григорівні на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,8521 га. в т. ч. площею 0,3561 га., 

площею  0,1065 га., площею 0,2704 га., площею 0,1191 га.  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Кретівці. 

135. Дати дозвіл гр. Гупалюк Марії Іванівні на виготовлення технічної документації із 

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



для передачі у власність орієнтовною загальною площею  0,6100 га. в т. ч. площею 0,4000 га., 

площею  0,2100 га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

с.Гніздичне. 

136. Дати дозвіл гр. Мелих Богдану Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною  площею 0,2500 га. по вул. Довга,5А для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової та 

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

137. Дати дозвіл гр. Волощук Михайлу Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

для передачі у власність орієнтовною загальною площею  1,2307 га. в т. ч. площею 0,3300 га., 

площею  0,6001 га., площею 0,1519 га., площею 0,1487 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с.Іванчани. 

 

 

138. Рекомендувати громадянам: 
138.1. Звернутись до юридичної особи, що володіє необхідними технічним і технологічним 

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

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

забезпеченням та є сертифікованим інженером – землевпорядником, для розроблення технічної 

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

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

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

затвердження  у встановленому законом порядку. 
139. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища.   

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

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


