
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/84                                                                                             від 09 квітня  2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 

 

 Розглянувши заяви гр. Футрика П. С. ( вх. №987 від 04.03.2021 р.), гр. Футрик Н. В. ( вх. 

№1332 від 17.03.2021 р.), гр. Курій Г. І. (№ 598 від 17.02.2021 р.),  гр. Цегольник Т. В. (№ 551 

від 15.02.2021 р.),  гр. Курій І. М.( № 600 від 17.02.2021 р.), гр. Присяжнюк Л. М. ( вх. № П-

38/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Валькова В. Д. ( вх. № 791 від 23.02.2021р.), гр. Габрик Г. В. ( вх. 

№ 858 від 25.02.2021р.), гр. Ющишина І. Є. (вх. № Ю-639/2.7 від 26.02.2021 р.), гр. Мороз 

Г.Я. ( вх.1688 від 29.03.2021 р.), гр. Смалюха Р. Я. (№ 428 від 11.02.2021 р.),  гр. Шарко В. С. 

(№ 719 від 22.02.2021 р.), гр. Нарінецького М.П. ( вх. 1315 від 16.3.2021 р.), гр. Шиманської 

М. Г. (№ 705 від 22.02.2021 р.), гр. Якубовського В. О. (№ 704 від 22.02.2021 р.), гр. 

Шафранського А. П. (№ 591 від 17.02.2021 р.), гр. Семенюка А.Б.( вх. № 908 від 02.03.2021р.), 

гр. Дзядик В. І. (№ 592 від 17.02.2021 р.), гр. Мних Х. М. (№ 593 від 17.02.2021 р.), гр. 

Польового В. Я. ( № 590 від 17.02.2021 р.), гр. Довбуш О. М.( вх. № 909 від 02.03.2021р), гр. 

Адамович І.Б.( вх. № 874 від 26.02.2021р.), гр. Онищука В.Б. ( вх. №875 від 26.02.2021 р.), гр. 

Іщук Н. С. (вх. № 946 від 02.03.2021 р.),гр. Шульга.й В.В. (вх. №1684 від 29.03.2021 р.), гр. 

Заяця В.Б. (вх. №1780 від 05.04.2021 р.),  гр. Лемешка І. М. ( вх. №1165 від 12.03.2021 р.), гр. 

Комар М. З. (вх. № 1164 від 12.03.2021 р.), гр. Рогівської Т. П. ( вх. № 991 від 04.03.2021 р.), 

гр. Надем’янова І.В.( вх. № 928 від 02.03.2021р.), гр. Козія І. А. ( вх. № 924 від 02.03.2021р.), 

гр. Теребецької Н. Ю. ( вх. № 925 від 02.03.2021р.),  гр. Гудими О. С.( вх. № 927 від 

02.03.2021р.), гр. Зарічинської О. В. ( вх. № 926 від 02.03.2021р.), гр. Гураковського В.В. (вх. 

№ 570 від 16.02.2021 р.), гр. Балабан Б. О. (вх. № 571 від 16.02.2021 р.),  гр. П'єх С.І. (вх. 

№1484 від 22.03.2021 р.),  гр. Гірчиці Г. М. (№ 574 від 16.02.2021 р.), гр. Афоненкової Н. М. 

(№ 573 від 16.02.2021 р.),  гр. Точеного С. П. (№ 781 від 23.02.2021 р.), гр. Бойка Н. Р. (№ 575 

від 16.02.2021 р.), гр. Добровольського Т. В. (№572 від 16.02.2021 р.), гр. Боднара Я. О. (вх. 

№ 576 від 16.02.2021 р.), гр. П'єх О.С. (вх. №1743 від 01.04.2021 р.),гр. Чорній Л.А. (вх. №1739 

від 31.03.2021 р.), гр. Панасюк М.В. (вх. №1738 від 31.03.2021 р.),  гр. Бондарчука А.В. (вх. 

№1664 від 26.03.2021 р.), проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, врахувавши дані 

земельно-облікових документів та  кадастрових книг, а також пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу 

та охорони природного середовища  (протоколи: № 8 від 18.03.2021 р. № 9 від 23.03.2021р., 

№10 від 25.03.2021 р., №11 від 06.04.2021 р.) 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5272 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Колодне,  Футрику Петру Степановичу. 

1.1. Передати у власність гр. Футрику Петру Степановичу земельну ділянку  площею 0,5272 

кадастровий номер 6122484800:01:002:0302 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Колодне. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

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

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

Колодне  гр. Футрик Надії Василівні. 

2.1. Передати у власність гр. Футрик Надії Василівні земельну ділянку  площею 0,4000 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:002:0380 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Колодне. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,9000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Колодне гр. Курій Галині Іванівні. 

3.1. Передати у власність гр. Курій Галині Іванівні земельну ділянку  площею 0,9000 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:003:0707 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Колодне. 

4.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1200 га. для ведення індивідуального садівництва із земель запасу (пасовище), 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби 

гр. Цегольник Тетяні Василівні. 

4.1. Передати у власність гр. Цегольник Тетяні Василівні земельну ділянку  площею 0.1200 

га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0602 для  ведення індивідуального садівництва із 

земель запасу, сільськогосподарського призначенн (пасовища), яка знаходиться   в межах 

населеного пункту  с. Болязуби. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.4650 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Болязуби  гр. Курій Інні Миколаївні 

5.1. Передати у власність гр. Курій Інні Миколаївні земельну ділянку   площею 0.4650 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:006:0012 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Болязуби. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва із земель запасу, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Залужжя  гр. 

Присяжнюк Ларисі Миколаївні. 

6.1. Передати у власність гр. Присяжнюк Ларисі Миколаївні земельну ділянку площею 0,1200 

га. кадастровий номер 6122483000:01:001:0747 для  ведення індивідуального садівництва із 

земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах 

населеного пункту с. Залужжя. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 



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

Ліски гр. Вальків Володимиру Дмитровичу. 

7.1. Передати у власність гр. Вальків Володимиру Дмитровичу земельну ділянку  площею 

0.2500 га. кадастровий номер 6122483000:03:002:0038 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Ліски. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.2400 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

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

Ліски гр. Габрик Галині Володимирівні. 

8.1. Передати у власність гр. Габрик Галині Володимирівні земельну ділянку площею 0.2400 

га. кадастровий номер 6122483000:03:001:0520 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться   

в межах населеного пункту с. Ліски. 

9.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.7500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Ліски гр. Ющишину Ігорю Євгеновичу. 

9.1.  Передати у власність гр. Ющишину Ігорю Євгеновичу земельну ділянку , площею 0.7500 

га. кадастровий номер 6122480400:01:001:0350 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Ліски. 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

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

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

Ліски гр. Мороз Ганні Яківні. 

10.1. Передати у власність гр. Мороз Ганні Яківні земельну ділянку площею 0,1500 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:003:0038 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Ліски. 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту  

с. Нижчі Луб'янки  гр. Смалюху Роману Ярославовичу. 

11.1. Передати у власність гр.  Смалюху Роману Ярославовичу земельну ділянку  площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0580 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Нижчі Луб'янки. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу  

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Нижчі Луб'янки, гр.  Шарко Василю Степановичу. 

12.1. Передати у власність гр. Шарко  Василю Степановичу земельну ділянку площею 1,0000 

га. кадастровий номер 6122486700:02:001:0581 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с.Нижчі Луб'янки. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Вищі Луб’янки  гр. Нарінецькому Михайлу Петровичу 

13.1. Передати у власність гр. Нарінецькому Михайлу Петровичу земельну ділянку площею 

1,0000 га. кадастровий номер 6122481500:03:003:0063  для ведення особистого селянського 



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

межах населеного пункту с. Вищі Луб’янки. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця  гр. Шиманській Марії Григорівні. 

14.1. Передати у власність гр. Шиманській Марії Григорівні земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0003 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця гр. Якубовському Володимиру Орестовичу. 

15.1. Передати у власність гр. Якубовському Володимиру Орестовичу земельну ділянку  

площею 2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0383 для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), 

яка знаходиться  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця гр. Шафранському Андрію Петровичу. 

16.1. Передати у власність гр. Шафранському Андрію Петровичу земельну ділянку площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0382 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця гр. Семенюку Андрію Богдановичу. 

17.1. Передати у власність гр. Семенюку Андрію Богдановичу земельну ділянку  площею 

2.0000 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0384 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця гр. Дзядик Василю Івановичу. 

18.1. Передати у власність гр. Дзядик Василю Івановичу земельну ділянку  площею 2.0000 га. 

кадастровий номер 6122483600:03:001:0380 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с.  Мала Березовиця гр. Мних Христині Миколаївні. 

19.1. Передати у власність гр. Мних Христині Миколаївні земельну ділянку площею 2.0000 

га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0379 для ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 



сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця гр.  Польовому Василю Ярославовичу 

20.1. Передати у власність гр. Польовому Василю Ярославовичу земельну ділянку  площею 

2.0000 га. кадастровий номер 6122483600:03:001:0381 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище),яка 

знаходиться   в межах населеного пункту  с. Мала Березовиця. 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Мала Березовиця гр. Довбуш Оксані Мефодіївні. 

21.1. Передати у власність гр. Довбуш Оксані Мефодіївні земельну ділянку  площею 2.0000 

га. кадастровий номер 6122483600:01:002:0004 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться  в межах населеного пункту с. Мала Березовиця. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель  запасу 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Решнівка гр. Адамович Ірині Борисівні. 

22.1. Передати у власність гр. Адамович Ірині Борисівні земельну ділянку  площею 0.5000 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0436 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Решнівка гр. Онищук Віталію Борисовичу. 

23.1. Передати у власність гр. Онищук Віталію Борисовичу земельну ділянку площею 0.5000 

га .кадастровий номер 6122489600:03:001:0438 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовище), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5504 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Іщук Наталії 

Степанівні. 

24.1. Передати у власність гр. Іщук Наталії Степанівні  земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:02:004:0014, площею 0.5504 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Шимківці. 

25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Решнівка гр. Шульгай Віті Василівні. 

25.1. Передати у власність гр. Шульгай Віті Василівні земельну ділянку площею 1.0000 га. 

кадастровий номер 6122489600:03:001:0433 для ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Решнівка. 

26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Решнівка гр. Заяць Василю Богдановичу. 

26.1. Передати у власність гр.Заяць Василю Богдановичу земельну ділянку  площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122489600:03:001:0444 для ведення особистого селянського 



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

межах населеного пункту с. Решнівка. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1301 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 26 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж  гр. Лемешко Ігору Михайловичу. 

27.1. Передати у власність гр. Лемешко Ігору Михайловичу земельну ділянку , площею 0,1301 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0094 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 26 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1147 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 96 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Комар Марії Зеновіївні. 

28.1. Передати у власність гр. Комар Марії Зеновіївні земельну ділянку  площею 0,1147 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0093 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 96 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1273 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 25 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Рогівській Тетяні Петрівні. 

29.1. Передати у власність гр. Рогівській Тетяні Петрівні земельну ділянку  площею 0,1273 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0091 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 25 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1218 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 30 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж, гр. Недем’янову Івану 

Володимировичу. 

30.1. Передати у власність гр. Недем’янову Івану Володимировичу земельну ділянку площею 

0.1218 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0089 для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Урочище Мельники,30 із земель 

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

Збараж. 

31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1393 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Урочище Мельники,21 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Козію Ігору Андрійовичу. 

31.1. Передати у власність гр. Козію Ігору Андрійовичу земельну ділянку  площею 0.1393 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0087 для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Урочище Мельники, 21 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1295 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 31 із земель житлової та громадської забудови,  яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж,  гр. Теребецькій Наталії Юріївні. 

32.1. Передати у власність гр. Теребецькій Наталії Юріївні земельну ділянку  площею 0.1295 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0090 для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 31 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 



33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1244 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 24 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж, гр. Гудимі Ользі Степанівні. 

33.1. Передати у власність гр. Гудимі Ользі Степанівні земельну ділянку  площею 0.1244 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:1088 для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Урочище Мельники, 24 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться  в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

34.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1203 га. для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 92 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж, гр. Зарічинській Ользі 

Володимирівні. 

34.1. Передати у власність гр. Зарічинській Ользі Володимирівні земельну ділянку  площею 

0.1203 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0088 для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники,92 із земель 

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

Збараж. 

35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 37 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Гураковському Віталію 

Васильовичу. 

35.1. Передати у власність гр. Гураковському Віталію Васильовичу земельну ділянку площею 

0,1200 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0086 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 37 із земель 

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

Збараж. 

36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1354 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 29  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Балабан Богдану Орестовичу. 

36.1.Передати у власність гр. Балабан Богдану Орестовичу земельну ділянку площею 0,1354 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0081 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 29 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1202 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урощище Мельники,36 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. П'єх Степану Івановичу. 

37.1. Передати у власність гр. П'єх Степану Івановичу земельну ділянку , площею 0,1202 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0096 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урощище Мельники,36 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

38.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1200 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 33 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Гірчиці Галині Михайлівні  . 

38.1. Передати у власність гр. Гірчиці Галині Михайлівні земельну ділянку площею 0,1200 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0085 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 33 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 



39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1199 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 34 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Афоненковій Наталії 

Михайлівні. 

39.1. Передати у власність гр. Афоненковій Наталії Михайлівні земельну ділянку площею 

0,1199 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0083 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 34 із земель 

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

Збараж. 

40.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0894 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Старий Збараж гр. Точеному Сергію Петровичу. 

40.1. Передати у власність гр. Точеному Сергію Петровичу земельну ділянку площею 0,0894 

га. кадастровий номер 6122488200:02:001:0703 для  ведення особистого селянського 

господарства по вул. Підзамче із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля),  

яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Старий Збараж. 

41.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1199 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 93 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Бойко Назарію Романовичу. 

41.1. Передати у власність гр. Бойко Назарію Романовичу земельну ділянку площею 0,1199 

га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0183 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 93 із земель житлової 

та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

42.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1329 га. ддля будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 28 із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Добровольському Тарасу 

Вікторовичу. 

42.1. Передати у власність гр. Добровольському Тарасу Вікторовичу земельну ділянку 

площею 0,1329 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0084 для будівництва і 

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

Мельники, 28 із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Старий Збараж. 

43.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1333 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урочище Мельники, 27  із земель житлової та громадської забудови, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Бондар Ярославу 

Олександровичу. 

43.1. Передати у власність гр. Бондар Ярославу Олександровичу земельну ділянку площею 

0.1333 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0082 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урочище Мельники, 27 із земель 

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

Збараж. 

44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1201 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудови  по вул. Урочище Мельники, 35, яка 

знаходиться  в межах населеного пункту  с. Старий Збараж гр. П'єх Олені Сергіївні. 

44.1. Передати у власність гр. П'єх Олені Сергіївні земельну ділянку  площею 0,1201 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0103 для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудовипо вул. 

Урощище Мельники,35, яка знаходиться  в межах населеного пункту. с. Старий Збараж. 

45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1219 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудовипо вул. Урощище Мельники,23, яка 

знаходиться  в межах населеного пункту  с. Старий Збараж гр. Чорній Луїзі Альбертівні. 

45.1. Передати у власність гр. Чорній Луїзі Альбертівні земельну ділянку  площею 0,1219 га. 

кадастровий номер 6122488200:01:003:0095для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудовипо вул. 

Урощище Мельники,23, яка знаходиться  в межах населеного пункту с. Старий Збараж. 

46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1230 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудовипо вул. Урощище Мельники,22, яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Старий Збараж гр. Панасюк Марії Володимирівні. 

46.1. Передати у власність гр. Панасюк Марії Володимирівні земельну ділянку  площею 

0,1230 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0099 для будівництва і обслуговування 

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

забудовипо вул. Урощище Мельники,22, яка знаходиться  в межах населеного пункту с. 

Старий Збараж. 

47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1201 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд із земель житлової та громадської забудовипо вул. Урощище Мельники,32, яка 

знаходиться в межах населеного пункту  с. Старий Збараж гр. Бондарчуку Андрію 

Васильовичу. 

47.1. Передати у власність гр. Бондарчуку Андрію Васильовичу земельну ділянку площею 

0,1201 га. кадастровий номер 6122488200:01:003:0097 для будівництва і обслуговування 

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

забудови по вул. Урощище Мельники,32, яка знаходиться в межах населеного пункту  с. 

Старий Збараж. 

48. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

49. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

Збаразький міський голова                                       Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 


