
Проект РІШЕННЯ 
 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 
 

   Розглянувши заяви гр. Коцюби Н.І. (вх.№1000 від 17.02.2022р.), гр. Дідушина С.С. (вх.№997 від 

17.02.2022р.), гр. Яструбецького Р.В. (вх.№1001 від 17.02.2022р.), Цікорського В.В. (вх.№1163 від 

23.02.2022р.), гр. Копини Л.А. (вх.№1136 від 23.02.2022р.), гр.Парахнюк В.П. (вх.№1152 від 

24.02.2022р.), гр. Кузьми М.М. (вх.№1105 від 22.02.2022р.), гр. Стрийвус Н.В. (вх.№1174 від 

21.03.2022р.), гр. Шевчук О.Г (вх.№2469 від 05.12.2022р.), гр. Бойко В.Р. (вх.№2428 від 30.11.2022р.), 

Сокальська Л.М. (вх.№5298 від 29.09.2021р.)    про дозвіл на виготовлення технічної документації із 

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

врахувавши дані земельно-облікових документів, 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 .2022р., № від .2022р.), 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. Дати дозвіл гр. Коцюбі Надії Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,4085 га. в т. ч. площею 0,1125 га по вул. Гагаріна.,  площею 0,2960 

га.,  для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

2. Дати дозвіл гр. Дідушину Степану Степановичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною площею 0,4544 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту    вул. Гагаріна с. Гніздичне. 

3. Дати дозвіл гр. Яструбецькому Роману Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8703 га. в т. ч. площею 0,0309 га по вул.І. 

Франка,  площею 0,3381 га., площею 0,2513 га. площею 0,2500 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

4. Дати дозвіл гр. Цікорському Володимиру Васильовичу 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 за межами 

населеного пункту с. Решнівка. 

5. Дати дозвіл гр. Копині Лесі Андріївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

орієнтовною загальною площею 0,6568 га. в т. ч. площею 0,1392 га. по вул. Незалежності,  площею 

0,0688 га., площею 0,4488 га.  для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

6. Дати дозвіл гр. Парахнюк Володимиру Петровичу на виготовлення технічної документації із 

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



передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4774 га. в т. ч. площею 0,2914 га.,  площею 

0,1860 га. по вул. Голодівка для ведення особистого селянського господарства із земель 
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с. Красносільці. 

7. Дати дозвіл гр. Кузьмі Марії Максимівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною площею 0,0100 га. для будівництва індивідуального гаража №1 по вул. 

Гайдамацька, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збараж. 

8. Дати дозвіл гр. Стрийвус Надії Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,8118 га. в т.ч. площею 0,1525 га., площею 0,1200 га., 

площею 0,2393 га., площею 0,3000 га   для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах та за межами населеного 

пункту с. Стриївка. 

9. Дати дозвіл гр. Шевчук Оксані Григорівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,6000 га. в т. ч. площею 0,3145 га.,  площею 0,2855 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), 
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с. Вищі Луб’янки. 

10. Дати дозвіл гр. Бойко Василю Романовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,5762 га. в т. ч. площею 0,2005 га.,  площею 0,1200 га., 

площею 0,1057 га., площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства із земель 
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с. Ліски. 

11. Дати дозвіл гр. Сокальській Любові Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,4175 га. в т. ч. площею 0,2500 га.,  площею 

0,1675 га., для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
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с. Чернихівці. 

12. Рекомендувати громадянам: 

12.1. 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).    

12.2. 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. 

13. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища.   

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

 

Збаразький міський голова                                             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 


