
 

Проект   РІШЕННЯ 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх у 

власність громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Рарак В.С. (вх. №1008 від 17.02.2022р.), гр. Кузьо П.М. (вх.№1044 від 

18.02.2022р.), гр. Любасюк Т.М. (вх.№1051 від 18.02.2022р.), гр. Заяць Г.В. (вх.№1002 від 

17.02.2022р.), гр. Моргун Н.О. (вх.№1007 від 17.02.2022р.), гр. Лень В.Є. (вх.№1033 від 

18.02.2022р.), гр. Крук Н.М. (вх.№1037 від  18.02.2022р.), Кушнір О.В. (вх.№1038, 1039 від 

18.02.2022р.),  гр. Кристинич В.С. (вх.№1040 від 18.02.2022р.), гр. Джус М. М. (вх.№1159 від 

10.03.2022р.), гр. Брегін П.О. (вх.№1041 від 18.02.2022р.), гр. Славути В.І. (вх.№1043 від 

18.02.2022р.), гр. Бичак Т. П. (вх.№1156 від 25.02.2022р.), гр. Крамаренко Н.М. (вх.№1153 від 

24.02.2022р.), , Косінського М.П. (вх.№1155 від 24.02.2022р.), гр. Чухрай С.Д. (вх.№4984 від 

10.01.2022р.), гр. Чухрай М.В. (вх.№1149 від 24.02.2022р.),   гр. Пастернак Р.А. (вх.№1145 від 

24.02.2022р.), гр. Баран В.Я, гр. Баран М.Я. (вх.№1161 від 12.03.2022р.), гр. Чичоти Я. Г. 

(вх.№1140 від 23.02.2022р.), гр. Олексюк І.В. (вх.№1139 від 23.02.2022р.), гр. Козар Н.О. 

(вх.№1138 від 23.02.2022р.), , гр. Флінти О.Б. (вх.№1091 від 22.02.2022р.), гр. Кушнір І.І. 

(вх.№1090 від 22.02.2022р.), гр. Мостової Г.М. (вх.№1103 від 22.02.2022р.), гр. Дзядик М.В. 

(вх.№1032 від 18.02.2022р.),  , гр.Крук О.П. (вх.№1194 від 28.03.2022р.), гр.Беднарчук В.Я. 

(вх.№1192 від 28.03.2022р.), гр. Кузик М.В. (вх.№1188 від 25.03.2022р.), гр. Малішевського Р.Я. 

(вх.№1173 від 21.03.2022р.), гр. Маланюка М.М. (вх.№1165 від 14.03.2022р), гр. Колеги 

О.Д.(вх.№1195 від 29.03.2022р.), гр. Боднарчук Н.І. (вх.№1196 від 29.03.2022р.),гр. Боднарська 

І.В.(№2387 від 28.11.2022р.діє на підставі довіреності від 16.11.2021р), гр. Резнік Я. С. (вх.№2390 

від 28.11.2022р.),гр.Бетлей Р.І. (вх.№2433 від 01.12.2022р.), гр.Веретельник Н.В (№2479 від 

06.12.2022р.діє на підставі довіреності від 14.10.2022р.), гр. Микулішин Є.М. ( № 2524 від 

07.12.2022 р.), гр. Вальницької С.Г. (№ 2525 від 07.12.2022 р.), гр.Копчи В.М. (вх.№2522 від 

07.12.2022р.),гр. Брегін С.Я. (вх.№2508 від 07.12.2022р.), гр Свирид О.І. (вх.№2516 від 

07.12.2022р.), гр. Семків М.В. (вх№2518 від 07.12.2022р.), гр. Веселухи М.В. (вх.№2517 від 

07.12.2022р.), Мельничук В. М. (вх.№2530 від 07.12.2022р.), гр. Туранського В.П.(вх.№2523 від 

07.12.2022р.), гр. Карлатович І.С. (вх.№2506 від 07.12.2022р.),   гр. Галагус Р.І. (вх.№2507 від 

07.12.2022р.), гр. Амрожий В.Є. (№ 2519 від 07.12.2022 р.),  гр. Митко П.П. (№2520 від 07.12.2022 

р.), гр.. Вільчинського І.П. (№ 2511 від 07.12.2022 р.), гр. Кость Н.І. (№ 2512 від 07.12.2022 р.), гр. 

Вальчинського Г.Т. ( № 2513 від 07.12.2022 р.), гр. Матичак Е.М. (№ 2514 від 07.12.2022 р.),  

Петрівської І.В. (2515 від 07.12.2022 р.), гр. Дмитренко С.М. ( № 2509 від 07.12.2022 р.), гр. Гінко 

С.І. (№ 2528 від 07.12.2022 р. ), гр. Жилюк М.А. (№2527 від 07.12.2022 р.), гр. Жилюк О.А. (№ 

2526 від 07.12.2022 р.), гр. Дмитроци В.Є. (№ 2510 від 07.12.2022 р.),гр. Назар К.В. (№ 2505 від 

07.12.2022 р.),  гр. Заяць І.Р. (№ 2504 від 07.12.2022 р.),гр. Літус О. Р. (№ 2503 від 07.12.2022 р, гр. 

Раби Л.Б. ( № 2502 від 07.12.2022 р.), 

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

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

документів та кадастрових книг, першочергових рішення про виділення земельних ділянок, 

підтверджуючих довідок про користування даними земельними ділянками громадянами, а також 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

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

від .2022 р.), керуючись підпунктом 5 пунктом 27 розділу X Перехідних положень Земельного 

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

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

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



ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4881 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с.Зарубинці гр. Рарак Володимиру Степановичу. 

1.1. Передати у власність гр. Рарак Володимиру Степановичу земельну ділянку площею 0,4881 

га. кадастровий номер 6122483100:01:001:0572 для ведення особистого селянського господарства 

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

пункту с. Зарубинці. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

знаходиться в межах населеного пункту с.Стриївка гр. Кузьо Петру Матвійовичу. 

2.1. Передати у власність гр. Кузьо Петру Матвійовичу земельну ділянку площею 0,3000 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0617 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Стриївка. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2915 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с.Колодне гр. Любасюк Тетяні Миколаївні. 

3.1. Передати у власність гр. Любасюк Тетяні Миколаївні земельну ділянку площею 0,2915 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0759 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Колодне. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1,1318 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту по вул. Б.Хмельницького с. Новий Роговець гр. Заяць 

Галині Василівні. 

4.1. Передати у власність гр. Заяць Галині Василівні земельну ділянку площею 1,1318 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0759 для ведення особистого селянського господарства із 

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

по вул. Б. Хмельницького с. Новий Роговець. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2495 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Лесі 

Українки,24 с. Опрілівці гр. Моргун Наталії Олександрівні. 

5.1. Передати у власність гр. Моргун Наталії Олександрівні земельну ділянку площею 0,2495 га. 

кадастровий номер 6122487000:03:001:0365 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул. Лесі Українки,24 с. Опрілівці. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Стриївка гр. Лень Віктору Євгеновичу. 

6.1. Передати у власність гр. Лень Віктору Євгеновичу земельну ділянку площею 0,1400 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0696 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Стриївка. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1597 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Стриївка гр. Крук Надії Михайлівні. 

8.1. Передати у власність гр. Крук Надії Михайлівні земельну ділянку площею 0,1597 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0610 для ведення особистого селянського господарства із 



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

с. Стриївка. 

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,8289 га. для ведення особистого 

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

Ользі Володимирівні. 

9.1. Передати у власність гр. Кушнір Ользі Володимирівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0331 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. І. Франка,59 із земель житлової і громадської забудови та 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8289 га. в т. ч. площею 

0,4842 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0332, площею 0,3447 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0325, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с.Травневе. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4757 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Кристинич Володимиру 

Степановичу. 

10.1. Передати у власність гр. Кристинич Володимиру Степановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,4757 га. в т. ч. площею 0,2400 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0705, площею 0,2357 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0706, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2208 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Шкільна,8 с. 

Чернихівці гр. Джус Марії Миронівні. 

11.1. Передати у власність гр. Джус Марії Миронівні земельну ділянку площею 0,2208 га. 

кадастровий номер 6122488800:02:002:0326 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул. Шкільна,8 с. Чернихівці гр. Джус Марії Миронівні. 

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,4719 га. для ведення особистого 

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

Петру Омеляновичу. 

12.1. Передати у власність гр.  Брегін Петру Омеляновичу земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0377 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,25 із земель житлової і громадської забудови 

та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4719 га. в т. ч. площею 

0,0400 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0379, площею 0,1800 га. кадастровий номер 

6122488400:02:002:0382, площею 0,1380 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0687, площею 

0,1139 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0616, із земель сільськогосподарського 

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

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,8700 га. для ведення особистого 

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

Володимиру Івановичу. 

13.1. Передати у власність гр. Славуті Володимиру Івановичу  земельні ділянки площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0702 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мічуріна,4 із земель житлової і громадської 



забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8700 га. в т. 

ч. площею 0,2903 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0688, площею 0,2200 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0697, площею 0,3600 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0614 , 

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

с. Стриївка. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2165 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Грушевського,45 с. Стриївка гр. Бичак Тетяні Петрівні. 

14.1. Передати у власність гр. Бичак Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,2165 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0683 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул. Грушевського,45 с. Стриївка. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Лесі 

Українки,15 с. Максимівка гр. Крамаренко Наталії Миколаївні. 

15.1. Передати у власність гр. Крамаренко Наталії Миколаївні земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0518 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту вул. Лесі Українки,15 с. Максимівка . 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0069 га. для будівництва індивідуального гаража, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Косінському Миколі Павловичу. 

16.1. Передати у власність гр. Косінському Миколі Павловичу земельну ділянку площею 0,0069 

га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0505 для будівництва індивідуального гаража №4 по 

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

пункту с. Зарубинці. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,4984 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту вул. Підлісна с. Хоми гр. Чухрай Степану Дмитровичу. 

17.1. Передати у власність гр. Чухрай Степану Дмитровичу земельну ділянку площею 0,4984 га. 

кадастровий номер 6122481800:03:001:0122 для ведення особистого селянського господарства із 

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

вул. Підлісна с. Хоми. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Підлісна,10 с. 

Хоми гр. Чухрай Марії Василівні. 

18.1. Передати у власність гр. Чухрай Марії Василівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481800:03:001:0120 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул. Підлісна,10 с. Хоми. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1484 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,2834 га. для ведення особистого 

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

Романі Антонівні. 

19.1. Передати у власність гр.  Пастернак Романі Антонівні земельні ділянки площею 0,1484 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:001:0527 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Набережна,13 із земель житлової і громадської забудови 



та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,2834 га. в т. ч. площею 

0,1100 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0528, площею 0,1734 га. кадастровий номер 

6122484200:02:007:0039, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту  с. Киданці. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Б. 

Хмельницького,14 с. Грицівці гр. Баран Володимиру Ярославовичу, гр. Баран Марії Ярославівні. 

20.1. Передати у спільно сумісну власність гр. Баран Володимиру Ярославовичу, гр. Баран Марії 

Ярославівні земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122485600:03:001:0207 для 

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

житлової і громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Б. 

Хмельницького,14 с. Грицівці. 

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,7979 га. для ведення особистого 

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

Чичоті Ярославі Григорівні. 

21.1. Передати у власність гр. Чичоті Ярославі Григорівні земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0465 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,69 із земель житлової і громадської забудови 

та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,7979 га. в т. ч. площею 

0,3453 га. вул.Шевченка кадастровий номер 6122481500:02:001:0455, площею 0,4526 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0481, із земель сільськогосподарського призначення 

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

 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,9000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Капустинці гр. Флінті Оксані 

Василівні. 

22.1. Передати у власність гр. Флінті Оксані Василівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,9000 га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий 

номер 6122483900:02:001:0259, площею 1,0000 га. кадастровий номер 6122483900:04:001:0084, 

площею 0,6000 га. кадастровий номер 6122483900:02:001:0251 із земель сільськогосподарського 

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

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3257 га. для ведення особистого селянського 

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

Іванівні. 

23.1. Передати у власність гр. Кушнір Ірині Іванівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3257 га. в т. ч. площею 0,1000 га. кадастровий 

номер 6122488200:02:001:0755, площею 0,1300 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0757, 

площею 0,0957 га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0758 із земель сільськогосподарського 

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

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1146 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул.           Кінцева,50 

с. Доброводи гр. Мостовій Ганні Миронівні. 

25.1. Передати у  власність гр. Мостовій Ганні Миронівні земельну ділянку площею 0,1146 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0664 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

межах населеного пункту вул. Кінцева,50 с. Доброводи. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул.           Нова 

Стриївка,1 с. Стриївка гр. Дузяк Мар’яні Володимирівні. 

26.1. Передати у  власність гр. Дузяк Мар’яні Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0378 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул.Нова Стриївка,1 с. Стриївка. 

 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7265 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Крук Оресті Павлівні. 

27.1. Передати у власність гр. Крук Оресті Павлівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,7265 га. в т. ч. площею 0,1255 га. кадастровий 

номер 6122488400:01:002:0609, площею 0,2673 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0692, 

площею 0,2272 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0699, площею 0,1065 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0703 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул.           Л. 

Українки,4 с. Стриївка гр. Беднарчук Василю Ярославовичу. 

28.1. Передати у  власність гр. Беднарчук Василю Ярославовичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0663 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. Л. Українки,4 с. Стриївка. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0803 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби гр. Кузик Марії Василівні. 

29.1. Передати у власність гр. Кузик Марії Василівні земельну ділянку площею 0,0803 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0654 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Болязуби. 

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 1,6060 га. для ведення особистого 

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

Малішевському Ростиславу Ярославовичу. 

30.1. Передати у власність гр. Малішевському Ростиславу Ярославовичу земельні ділянки 

площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0507 для будівництва і обслуговування 

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

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 

1,3560 га. в т. ч. площею 0,3809 га. кадастровий номер 6122486400:02:002:0221, площею 0,2628 

га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0503, площею 0,1060 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0502, площею 0,6063 га. кадастровий номер 6122486400:02:001:0498 із земель 

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

Максимівка. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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



господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул.           Підлісна,19 

с. Хоми гр. Маланюк Миколі Мироновичу. 

31.1. Передати у  власність гр. Маланюк Миколі Мироновичу земельну ділянку площею 0,2500 

га. кадастровий номер 6122481800:03:001:0121 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. Підлісна,19 с. Хоми. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Грушевського,1 с. Стриївка гр. Колегі Ользі Данилівні. 

32.1. Передати у  власність гр. Колегі Ользі Данилівні земельну ділянку площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0712 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Грушевського,1 с. Стриївка. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1001 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,4681 га. для ведення особистого 

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

Наталії Ігорівні. 

33.1. Передати у власність гр. Боднарчук Наталії Ігорівні земельні ділянки площею 0,1001 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:001:0534 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. І. Франка,14 із земель житлової і громадської забудови та 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4861 га. в т. ч. площею 

0,1100 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0532, площею 0,1734 га. кадастровий номер 

6122484200:02:007:0038, площею 0,1847 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0530,  із 

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

с. Киданці. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2315 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Шевченка,62 с.Кобилля гр. Будас Надії Богданівні. 

34.1. Передати у  власність гр. Будас Надії Богдвнівні земельну ділянку площею 0,2315 га. 

кадастровий номер 6122484500:02:002:0711 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Шевченка,62 с. Кобилля. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Шкільна,37 с. 

Колодне гр. Резнік Ярославу Семеновичу. 

35.1. Передати у  власність гр. Резнік Ярославу Семеновичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0785 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул.Шкільна,37 с. Колодне. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0734 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Б.Лепкого,9 м. 

Збараж гр. Бетлею Роману Івановичу. 

36.1. Передати у  власність гр. Бетлею Роману Івановичу земельну ділянку площею 0,0734  га. 

кадастровий номер 6122410100:02:005:1180 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Б. Лепкого,9 м. Збараж. 



37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Зарічна,19 с. 

Кретівці гр. Веретільник Сергію Богдановичу. 

37.1. Передати у  власність гр. Веретільник Сергію Богдановичу земельну ділянку площею 0,2500  

га. кадастровий номер 6122485600:02:001:0224 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. Зарічна,19 с. Кретівці. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2411 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. І.Франка,18 с. 

Вищі Луб’янки гр. Левчук Василю Степановичу. 

38.1. Передати у  власність гр. Левчук Василь Степанович земельну ділянку площею 0,2500  га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0495 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул.І.Франка,18 с. Вищі Луб’янки . 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1780 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Гагаріна, 17 с. 

Стриївка гр. Микулішин Євгенії Михайлівні. 

39.1. Передати у  власність гр. Микулішин Євгенії Михайлівні земельну ділянку площею 0,1780 

га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0388 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. Гагаріна, 17 с. Стриївка. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2093 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Дружби, 27 с. 

Травневе  гр. Вальницької Світлані Григорівні. 

40.1. Передати у  власність гр. Вальницькій Світлані Григорівні земельну ділянку площею 0,2093  

га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0340 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту вул. Дружби, 27 с. Травневе. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1589 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,6767 га. для ведення особистого 

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

Володимиру Михайловичу. 

41.1. Передати у власність гр. Копчі Володимиру Михайловичу земельні ділянки площею 0,1001 

га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0389 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул.Мічуріна,24 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6767 га. в т. 

ч. площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0807, площею 0,2199 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:002:0394, площею 0,2568 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0392,  

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

с. Стриївка. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2945 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Травневе гр. Брегін Стефанії Якимівні. 

42.1. Передати у власність гр. Брегін Стефанії Якимівні земельну ділянку площею 0,2945 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:003:0395 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Травневе. 



43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Свирид Ользі Іванівні. 

43.1. Передати у власність гр. Свирид Ользі Іванівні земельну ділянку площею 0,1600 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:002:0391 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Травневе. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6351 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Семків Мар’яні 

Володимирівні. 

44.1. Передати у власність гр. Семків Мар’яні Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,6351 га. в т. ч. площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0609, площею 0,3851 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0720, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Стриївка. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,3052 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Веселуха Марії Василівні. 

45.1. Передати у власність гр. Веселуха Марії Василівні земельну ділянку площею 0,3052 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0810 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Стриївка. 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1827 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Мічуріна,13 с. 

Стриївка  гр. Мельничук Василю Михайловичу. 

46.1. Передати у  власність гр. Мельничук Василю Михайловичу земельну ділянку площею 

0,1827  га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0390 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Мічуріна,13 с. Стриївка. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Туранському Василю 

Павловичу. 

47.1. Передати у власність гр.Туранському Василю Павловичу  земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7000 га. в т. ч. площею 0,2911 га. 

кадастровий номер 6122488400:01:002:0805, площею 0,1900 га. кадастровий номер 

6122488400:01:002:0806, площею 0,2189 кадастровий номер   6122488400:02:002:0393 із земель 

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

Стриївка. 

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,6148 га. для ведення особистого 

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

Івану Степановичу. 

48.1. Передати у власність гр. Карлатович Івану Степановичу земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0333 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Дружби,24 із земель житлової і громадської забудови та 

для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,6148 га. в т. ч. площею 

0,2404 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0612, площею 0,1439 га. кадастровий номер 

6122488400:03:001:0336, площею 0,0929 га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0335,  із 



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

с. Травневе. 

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

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

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,8108 га. для ведення особистого 

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

Роману Івановичу. 

49.1. Передати у власність гр. Галагус Роману Івановичу земельні ділянки площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0715 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Грушевського,34 із земель житлової і громадської 

забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8108 га. в т. 

ч. площею 0,2874 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0640, площею 0,0554 га. кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0717, площею 0,1180 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0804, 

площею 0,1500 кадастровий номер 6122488400:02:001:0721, площею 0,2000 га кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0719 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Травневе. 

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Мічуріна, 18 с. 

Стриївка  гр. Амрожий Володимиру Євгеновичу. 

50.1. Передати у  власність гр. Амрожий Володимиру Євгеновичу земельну ділянку площею 

0,2500  га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0385 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту  вул. Мічуріна, 18 с. Стриївка. 

51.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Лесі Українки,  

3 с. Стриївка  гр. Митко Павлу Петровичу. 

51.1. Передати у  власність гр. Митко Павлу Петровичу земельну ділянку площею 0,2500  га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0714 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Лесі Українки, 3  с. Стриївка. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Миру, 2  с. 

Стриївка  гр. Крук Оресті Павлівні. 

52.1. Передати у  власність гр. Крук Оресті Павлівні земельну ділянку площею 0,2500  га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:1221 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Миру, 2  с. Стриївка. 

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2158 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Грушеського, 

11  с. Стриївка  гр. Вільчинському Ігору Петровичу. 

53.1. Передати у  власність гр. Вільчинському Ігору Петровичу земельну ділянку площею 0,2158  

га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0387 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. Грушевського, 11 с. Стриївка. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1282 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Миру, 29  с. 

Стриївка  гр. Кость Надії Ігорівні. 



54.1. Передати у  власність гр. Кость Надії Ігорівні земельну ділянку площею 0,1282  га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0718 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Миру, 29 с. Стриївка. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0690 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Дружби, 58  с. 

Травневе гр. Вальчинському Григорію Теодоровичу. 

55.1. Передати у  власність гр. Вальчинському Григорію Теодоровичу земельну ділянку площею 

0,0690  га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0337 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту  вул. Дружби, 58 в с. Травневе. 

56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1989 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. І. Франка, 15  с. 

Травневе гр. Матичак Емілії Миколаївні. 

56.1. Передати у  власність гр. Матичак Емілії Миколаївні земельну ділянку площею 0,1989  га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0344 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. І. Франка, 15 в с. Травневе. 

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1846 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Т. Шевченка, 

16  с. Стриївка гр. Петрівській Іванні Володимирівні. 

57.1. Передати у  власність гр. Петрівській Іванні Володимирівні земельну ділянку площею 

0,1846 га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0395 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту  вул. Т. Шевченка, 16 в с. Стриївка. 

 

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1907 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. І. Франка, 16  с. 

Травневе гр. Дмитренко Сергію Миколаєвичу. 

58.1. Передати у  власність гр. Дмитренко Сергію Миколаєвичу земельну ділянку площею 0,1907  

га. кадастровий номер 6122488400:03:001:0343 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. І. Франка, 16 в с. Травневе. 

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе гр. Гінко Сергію Івановичу. 

59.1. Передати у  власність гр. Гінко Сергію Івановичу земельну ділянку площею 0,1600  га. 

кадастровий номер 6122488400:01:003:0391 для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе. 

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2300 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе гр. Жилюк Марії Андріївні. 

60.1. Передати у  власність гр. Жилюк Марії Андріївні земельну ділянку площею 0,2300  га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0339 для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе. 

61.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1600 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе гр. Жилюк  Ользі Андріївні. 



61.1. Передати у  власність гр. Жилюк Ользі Андріївні земельну ділянку площею 0,1600  га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0388 для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе. 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе гр. Дмитроці Василю Євгенович. 

62.1. Передати у  власність гр. Дмитроці Василю Євгенович земельну ділянку площею 0,1000  га. 

кадастровий номер 6122488400:03:003:0393 для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в межах населеного пункту   с. Травневе. 

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Мічуріна, 22 с. 

Стриївка  гр. Назар Катерині Володимирівні. 

 63.1. Передати у  власність гр. Назар Катерині Володимирівні земельну ділянку площею 0,2500  

га. кадастровий номер 6122488400:02:002:0386 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту  вул. Мічуріна, 22  с. Стриївка. 

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Т.  Шевченка, 9  

с. Добромірка гр. Заєць Ігорю Ростиславовичу. 

64.1. Передати у  власність гр. Заєць Ігорю Ростиславовичу земельну ділянку площею 0,2500  га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0396 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Т.  Шевченка, 9  с. Добромірка. 

 

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Лесі Українки, 

22  с. Добромірка гр. Літус Оксані Ростиславівні. 

65.1. Передати у  власність гр. Літус Оксані Ростиславівні земельну ділянку площею 0,2500  га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0394 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Лесі Українки, 12  с. Добромірка. 

66.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1761 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту вул. Лесі Українки, 

16   с. Добромірка гр. Рабі Людмилі Богданівні. 

66.1. Передати у  власність гр. Рабі Людмилі Богданівні  земельну ділянку площею 0,1761  га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0395 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту  вул. Лесі Українки, 16  с. Добромірка. 

 

 

67. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

68. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            ст. 

91 Земельного кодексу України. 

69. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9622 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка гр. Стець Анастасії 

Олексіївні. 

24.1. Передати у власність гр. Стець Анастасії Олексіївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,9622 га. в т. ч. площею 0,6184 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0391, площею 0,3438 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0348, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в 

межах населеного пункту с. Добромірка. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,1503 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Зарубинці гр. Кіндратюк Івану Тарасовичу. 

16.1. Передати у власність гр. Кіндратюк Івану Тарасовичу земельну ділянку площею 0,1503 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0410 для ведення особистого селянського господарства із 

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

с. Зарубинці. 

 

гр. Кіндратюк І.Т. (вх.№1154 від 24.02.2022р.),  гр. Стець А. О. (вх.№1135 від 23.02.2022р.) 


