
 

Проект   РІШЕННЯ 
 

№ VIII/21/                                                                                                від                2023 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх у 

власність громадянам 
 

    Розглянувши заяви гр. Іващука А.П. (вх. № 2619 від 16.12.2022 р.), гр. Грохоли Н. З. (вх.№ 2557 

від 09.12.2022р.), гр. Гупалюк М. І. (вх. № 12 від 04.01.2023 р.), гр. Хрін А.М. (вх.№ 2583 від 

14.12.22022 р.)гр. Каплун О.С. (вх.№ 2582 від 14.12.2022р.), гр. Костюк М.А. (вх.№ 2598 від 

14.12.2022р.), гр. Каплун Л.І. (вх.№ 2667 від 22.12.2022 р.), гр. Мерещак А.О. (вх.№ 2670 від 

23.12.2022 р.), гр. Киричка С.А. (вх № 2680 від 27.12.2022 р.),   гр. Стець А.О. (вх.№ 1135 від 

23.02.2022 р.), гр. Кіндратюк І.Т. (вх. № 1154 від 24.02.2022 р.), гр. Сергієвої І.Ю. (вх.№ 9 від 

03.01.2023р.), гр. Каменярської О.В. (вх. № 15 від 05.01.2023 р. ), гр. Влас Д.І. (вх. № 6 від 

03.01.2023 р.), гр. Івоси О. І. (вх. № 5 від 03.01.2023 р.), гр. Мельничука В.М. (вх.№ 8 від 

11.01.2023 р.), гр. Дуди Г.К. (вх. № 50 від 11.01.2023 р.), гр. Фортельної М.М. (вх.№ 49 від 

11.01.2023 р.), гр. Коноваленко Л.Г. (вх.№ 92 від 18.01.2023 р.), гр. Фаринюк М.Б. (вх.№ 86 від 

17.01.2023 р.), гр. Тхір Н.В. (гр. № 101 від 19.01.2023 р.), гр. Кузьми М.М. (вх.№ 63 від 12.01.2023 

р.), гр. Козій Л.П. (вх. № 148 від 24.01.2023 р.), гр. Заровенного В. В. (вх. № 325 від 01.02.2023 

р. ), гр. Вахна І. В. (вх. № 332 від 01.02.2023 р.), гр. Радзіх Я.Ю. (вх. № 171 від 25.01.2023 р.), гр. 

Васильчук В.М. (вх. №74 від 13.01.2023 р.), гр. Корінчук Г.Т. (вх.№ 149 від 24.01.2023 р.), гр. Ролі 

А. М. (вх № 369 від 06.02.2023 р.), гр. Ференц Т.П. (вх № 368 від 06.02.2023 р.), гр. Бочар О. С. 

(вх. № 363 від 03.02.2023 р.), гр.Форостій Г.М. ( вх. № 362 від 03.02.2023 р.), гр. Якубовської О.М. 

(вх. № 394 від 08.02.2023 р.), гр. Партики Л.Т. (вх.№ 399 від 08.02.2023 р.), Ковальського А.А. (вх. 

№ 445 від 14.02.2023 р.), гр. Тиш І.Т. (вх. № 489 від 16.03.2023 р.), гр. Петриків М. Л. (вх. № 498 

від 16.02.2023 р.), гр. Головань О.І. (вх.№ 497 від 16.02.2023 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 № 35   від 16 лютого 2023 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 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Довбуша, 4  с. Колодне  гр. Іващук Анатолія Петровичу. 

1.1. Передати у власність гр. Іващук Анатолію Петровичу  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0787 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Олекси Довбуша, 4  с. Колодне. 

2. 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 по вул. 

Незалежності, 20  с. Синява  гр. Грохолі Нелі Зіновіївні. 

2.1. Передати у власність гр. Грохолі Нелі Зіновіївні  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122487800:02:002:0812 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Незалежності, 20  с. Синява. 

3. 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 0,6100 га. для ведення особистого 

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

Марії Іванівні. 

3.1. Передати у власність гр. Гупалюк Марії Іванівні земельні ділянки загальною площею 0,8600 

га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481800:02:001:0258 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Академічна, 27 с.  

Гніздичне із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,6100 га. в т. ч. 

площею 0,4000 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0461, площею 0,2100 га. кадастровий 

номер 6122481800:02:001:0256 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Гніздичне. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1789 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

15, с. Ліски  гр.Хрін Анастасії Михайлівні. 

4.1. Передати у власність гр. Хрін Анастасії Михайлівні   земельну ділянку площею 0,1789 га. 

кадастровий номер 6122483000:03:001:0551 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Молодіжна,15  с. Ліски. 

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

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

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

Грушевського, 102, м. Збараж  гр. Каплун Ользі Степанівні. 

5.1. Передати у власність гр. Каплун Ользі Степанівні   земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122480400:01:001:0019 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул. М. Грушевського, 102, м. Збараж . 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,0580 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Пастушенка, 8, м. Збараж  гр. Костюк Марії Андріївні. 

6.1. Передати у власність гр. Костюк Марії Андріївні  земельну ділянку площею 0,0580 га. 

кадастровий номер 6122410100:02:004:1000 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту вул. Василя  Пастушенка, 8, м. Збараж. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5807 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Добриводи   Каплун Любі Іванівні. 

7.1. Передати у власність гр. Каплун Любі Іванівні земельні ділянки загальною площею 0,5807 га. 

в т. ч. площею  0,2052 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0663, площею 0,2307 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1093, площею 0,1448 га 6122482400:02:001:0662 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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



8. 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 по вул. С. Бандери, 

10, с. Чорний Ліс  гр. Мерещак Анжеліці Орестівні. 

8.1. Передати у власність гр. Мерещак Анжеліці Орестівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122480400:02:001:0176 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту С. Бандери, 10, с. Чорний Ліс. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2409 га.  для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Олишківці  Киричку Степану 

Антоновичу. 

9.1. Передати у власність гр. Киричку Степану Антоновичу земельні ділянки загальною площею 

1,2409 га. в т. ч. площею  0,1664 га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0330, площею 0,6181 

га. кадастровий номер 6122483300:04:001:0335, площею 0,4557 га 6122483300:04:001:0334 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

10. 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  Стець 

Анастасії Олексіївні. 

10.1. Передати у власність гр. Стець Анастасії Олексіївні земельні ділянки загальною площею 

0,9622 га. в т. ч. площею  0,6184 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0391, площею 0,3438 

га. кадастровий номер 612242600:02:001:0348  для ведення особистого селянського господарства, 

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

с.Добромірка. 

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

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

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Зарубинці Кіндратюк Івану 

Тарасовичу. 

11.1. 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), які знаходяться в межах населеного пункту 

с.Зарубинці. 

12. 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 по вул. Б. 

Хмельницького, 67  с. Новий Роговець  гр. Сергієвій Іванні Юріївні. 

12.1. Передати у власність гр. Сергієвій Іванні Юріївні  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0113 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Б. Хмельницького, 67  с. Новий Роговець. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1788 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул.Оболонь, 23, 

с. Залужжя  гр. Каменярській Ользі Володимирівні. 

13.1. Передати у власність гр. Каменярській Ользі Володимирівні  земельну ділянку площею 

0,1788 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0122 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Оболонь, 23, с. Залужжя. 

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

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



господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул.Зарічна, 62, 

с. Нижчі Луб’янки  гр. Влас Дмитру Івановичу. 

14.1. Передати у власність гр. Влас Дмитру Івановичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486700:02:002:0624 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул.Зарічна, 62, с. Нижчі Луб’янки. 

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 по вул.І.Франка, 192, 

с. Вищі Луб’янки  гр. Івосі Олені Іванівні. 

15.1. Передати у власність гр. Івосі Олені Іванівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:002:0525 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. І.Франка, 192, с. Вищі Луб’янки . 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8261 га.  для ведення особистого 

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

Василю Михайловичу. 

16.1. Передати у власність гр. Мельничук Василю Михайловичу земельні ділянки загальною 

площею 0,8261 га. в т. ч. площею  0,1500 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0814, площею 

0,2313 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0815, площею 0,4448 га кадастровий номер 

6122488400:02:002:0397  для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

с.Стриївка. 

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

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

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

22  с. Травневе  гр. Губич Богдану Омеляновичу. 

17.1. Передати у власність гр. Губич Богдану Омеляновичу  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488400:03:001:0347 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. І. Франка, 22  с. Травневе. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8394 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка  Дуді Ганні 

Костянтинівні. 

18.1. Передати у власність гр. Дуді Ганні Костянтинівні земельні ділянки загальною площею 

0,8394 га. в т. ч. площею  0,1700 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0695, площею 0,2322 

га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0726, площею 0,1883 га кадастровий номер 

6122488400:02:001:0693, площею 0,2489 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0722 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1017 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул.Миру,6, с. 

Стриївка гр. Фортельній Марії Михайлівні. 

19.1. Передати у власність гр. Фортельній Марії Михайлівні земельну ділянку площею 0,1017 га. 

кадастровий номер 6122488400:02:001:0615 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Миру, 6, с. Стриївка. 

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

в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2005 га.  для ведення особистого селянського 



господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гніздичне Коноваленко Людмилі 

Григорівні. 

20.1. Передати у власність гр. Коноваленко Людмилі Григорівні земельну ділянку  площею 0,2005 

га.  кадастровий номер 6122481800:02:003:0462  для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с.Гніздичне. 

21. 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 по вул. Набережна, 

15 с. Мала Березовиця гр. Фаринюк Марії Богданівні. 

21.1. Передати у власність гр. Фаринюк Марії Богданівні  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483600:03:001:0404 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Набережна, 15 с. Мала Березовиця . 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,0966 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Мудрого, 9  м. Збараж гр. Тхір Назарію Володимировичу. 

22.1. Передати у власність гр. Тхір Назарію Володимировичу  земельну ділянку площею 0,0966 

га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1184 для будівництва і обслуговування житлового 

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

знаходиться в межах населеного пункту по вул. Ярослава Мудрого, 9  м. Збараж. 

23. 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 по вул. 

Старозбаразька, 162  с. Старий Збараж гр. Кузьмі Марії Михайлівні. 

23.1. Передати у власність гр. Кузьмі Марії Михайлівні  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:02:001:0766 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Старозбаразька, 162  с. Старий Збараж. 

24. 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 по вул. Ополянка, 

36 с. Залужжя гр. Козій Любові Петрівні. 

24.1. Передати у власність гр. Козій Любові Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0123 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Ополянка, 36 с. Залужжя . 

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

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

господарських будівель і споруд та площею 0,1900 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Чернихівці   Заровенному Василю 

Володимировичу. 

25.1. Передати у власність гр. Заровенному Василю Володимировичу. земельні ділянки загальною 

площею 0,4433 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122488800:02:002:0317 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по Вишнева, 

23 с.  Чернихівці із земель житлової та громадської забудови та з площею 0,1933 га. кадастровий 

номер 6122488800:02:002:0323 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Чернихівці. 

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 по вул. Лесі 

Українки, 25  с. Максимівка  гр. Вахно Ігорю Володимировичу. 

26.1. Передати у власність гр. Вахно Ігорю Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122486400:02:001:0521 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по  вул. Лесі Українки, 25   с. Максимівка. 

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

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Просвіти, 17 

м. Збараж Радзіх Ярослав Юрійович. 

27.1. Передати у власність гр. Радзіх Ярослав Юрійович  земельну ділянку площею 0,1000 га. 

кадастровий номер 6122488400:04:001:1120 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул. Просвіти, 17 м. Збараж. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,0762  га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Куліша, 5 м. 

Збараж Васильчук Володимиру Миколайовича. 

28.1. Передати у власність гр. Васильчук Володимиру Миколайовича  земельну ділянку площею 

0,0762 га. кадастровий номер 6122410100:02:003:1403 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту по  вул. Куліша, 5 м. Збараж. 

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

в натурі (на місцевості)  площею 0,1278 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та площею 0,9382 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Оприлівці Корінчук Ганні Тарасівні. 

29.1. Передати у власність гр. Корінчук Ганні Тарасівні земельні ділянки загальною площею 

1,0660 га. в т. ч. площею 0,1278 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0380 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. І. Франка, 9 с.  

Оприлівці із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,9382 га. в т. ч. 

площею 0,1800 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0376, площею 0,0955 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0379. площею 0,2248 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0378,  

площею 0,0767 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0381, площею 0,3003 га. кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0382, площею 0,0609 га. кадастровий номер 6122487000:03:001:0377 

для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

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

в натурі (на місцевості) площею 0,2128  га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Зарічна, 45 

с. Кретівці  Ролі Андрію Михайловичу. 

30.1. Передати у власність гр. Ролі Андрію Михайловичу земельну ділянку площею 0,2128 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0226 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по  вул. Зарічна, 45 с. Кретівці. 

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 по вул. Садова, 6 с. 

Кретівці  Ференц Тетяні Петрівні. 

31.1. Передати у власність гр. Ференц Тетяні Петрівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122485600:02:001:0225 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по  вул.  Садова, 6 с. Кретівці. 



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

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. І. Франка, 4 

с. Вищі Луб’янки  Бочар Орисі Степанівні. 

32.1. Передати у власність гр. Бочар Орисі Степанівні земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122481500:02:001:0497 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по  вул.   І. Франка, 4 с. Вищі Луб’янки. 

33. 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 0,9139 га. для ведення особистого 

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

Форостій Галині Миколаївні. 

33.1. Передати у власність гр. Форостій Галині Миколаївні земельні ділянки загальною площею 

1,1639 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0108 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Б. Хмельницького, 

15 с.  Вищі Луб’янки із земель житлової та громадської забудови та загальною площею 0,9139 га. 

в т. ч. площею 0,5115 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:1120, площею 0,4024 га. 

кадастровий номер 6122481500:03:003:0111 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

с.  Вищі Луб’янки. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,0826 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

8 м. Збараж Якубовської Олександри Миронівни. 

34.1. Передати у власність гр. Якубовської Олександри Миронівни  земельну ділянку площею 

0,0826 га. кадастровий номер 6122410100:02:005:1185 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Волинська, 8 м. Збараж. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,250 0га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Сагайдачного-бічна, 2  с. Івашківці  Партиці Любов Трохимівні. 

35.1. Передати у власність гр. Партиці Любов Трохимівні  земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122483000:04:001:0319 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

межах населеного пункту по вул.  Сагайдачного-бічна, 2  с. Івашківці. 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,0970 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного пункту по вул. Кривуля, 6  

с. Чернихівці  Ковальському Андрію Антоновичу. 

36.1. Передати у власність гр. Ковальському Андрію Антоновичу  земельну ділянку площею 

0,0970 га. кадастровий номер 6122488800:02:003:0539 для будівництва і обслуговування 

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

яка знаходиться в межах населеного пункту по вул.  Кривуля, 6  с. Чернихівці 

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

в натурі (на місцевості) площею 0,1303 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

34   с. Базаринці  Тиш Івану Теодоровичу. 

37.1. Передати у власність гр. Тиш Івану Теодоровичу  земельну ділянку площею 0,1303 га. 

кадастровий номер 6122480400:05:001:2396 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

межах населеного пункту по по вул. Енергетична, 34   с. Базаринці 

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

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

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Добриводи   Петриків Марії Луківни. 

38.1. Передати у власність гр. Петриків Марії Луківни земельну ділянку площею 0,1500 га.  

кадастровий номер 6122482400:02:002:1096 для ведення особистого селянського господарства, із 

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

с. Доброводи. 

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

в натурі (на місцевості)  площею 0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та загальною площею 0,3259 га. для ведення особистого 

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

Оксані Ільківні. 

39.1. Передати у власність гр. Головань Оксані Ільківні земельні ділянки  площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122484200:02:001:0525 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по Т. Шевченка, 30  с.  Киданці із земель житлової та громадської 

забудови та загальною площею 0,3259 га. в т. ч. площею 0,1159 га. кадастровий номер 

6122484200:02:001:0533, площею 0,2100 га. кадастровий номер 6122484200:02:001:0524 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

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

41. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог. ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


