
 

Проект РІШЕННЯ 
 

№ VIIІ/21/                                                                                        від  лютого 2023 року 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 
 

   Розглянувши заяви гр. Барабаш П.В. (вх.№2535 від 08.12.2022р), гр. Решнюк С.С. (вх.№11 від 

03.01.2023р.), гр. Роля А.М. (вх.№695 від 03.02.2022 р.), гр. Стасюк Н.О. (вх.2676 від 26.12.2022р.), 

гр. Лозовський З. А. (вх. № 2675 від 26.12.2022 р.), гр. Вітенько М.М. (вх. № 361 від 03.02.2023 р.),гр. 

Логащук А.А. (вх. № 459 від 15.02.2023 р.) гр. Фершлядин М.Т. (вх.№ 414 від 09.02.2023 р.), гр. Нега 

Г.М. (вх. № 441 від 13.02.2023 р.), гр. Леськів М.В. (вх. № 456 від 14.02.2023 р.), гр. Матусевич Т.О. 

(вх.№ 455 від 14.02.2023 р.), гр. Пелешок В.П. ( вх. № 412 від 09.02.2023 р.)  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 №  35 від 16  лютого 2023р.), 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. Барабаш Петру Володимировичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 0,8637 га. в т. ч. 0,1924 га. для будівництва і 

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

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 0,6713 га. в т.ч. 0,2200 га., площею 0,2013 га., площею 0,2500  із земель 

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

с. Зарубинці. 

2. Дати дозвіл гр. Решнюк Степану Степанович на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною загальною площею 1,0357 га. в т. ч. 0,1895 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І.Франка,22 із земель 

житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 0,8462 га.  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах та 

за межами населеного пункту с. Хоми. 

3. Дати дозвіл гр. Ролі Андрію Михайловичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,1478 га. в т. ч. площею 0,3000 га,  площею 0,3758 га., 

площею 0,0806 га., площею 0,0914 га., площею 0,1400 га., для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Кретівці. 

4. Дати дозвіл гр. Стасюк Надії Олексіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною площею 0,0053га. для будівництва індивідуального гаража №1 по вул. Миколи 

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



пункту м. Збараж. 

5. Дати дозвіл гр. Лозовецькому Зіновію Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною площею 0,0076 га. для будівництва індивідуального гаража №5 по 

вул. Миколи Міхновського, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збараж. 

6. Дати дозвіл гр. Вітенько Михайло Мефодійович на виготовлення технічної документації із 

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

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

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

населеного пункту с. Чернихівці. 

7. Дати дозвіл гр. Логащук Аллі Анатоліївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною площею 0,4900 га. для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

8. Дати дозвіл гр. Фершлядин Михайло Теодоровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною  0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, 32  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходяться в межах  населеного пункту с. Діброва. 

9. Дати дозвіл гр. Нега Галині Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 1,2587 га. в т. ч. площею 0,2886 га,  площею 0,5813 га., 

площею 0,3888 га. 

10. Дати дозвіл гр. Леськів Марії Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

власність орієнтовною загальною площею 0,5600 га. в т. ч. площею 0,2933 га,  площею 0,2667 га., 

11. Дати дозвіл гр. Матусевич Тамарі Олександрівні на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною площею 0,0229 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Д. Вишнівецького, із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збараж. 

12. Дати дозвіл гр. Пелешок Василю Петровичу на виготовлення технічної документації із 

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

передачі у власність орієнтовною площею 0,02500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, 35 А, із земель житлової та 

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

13. Рекомендувати громадянам: 

13.1. 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).    

13.2. 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. 

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

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища.   

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

 

Збаразький міський голова                                             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 



 

 

 

 


