
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

  РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/79                                                                                                від  09 квітня 2021 року 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), та 

передачу їх у власність 
 

  Розглянувши заяву гр. Шмигельського О. П. (вх. № Ш-34/2.7 від 05.01.2021 р.),  гр. Махно С. 

Я. (вх. № М-33/2.7 від 05.01.2021 р.),   гр. Бранець Л. І. (вх. № Б-589/2.7 від 17.12.2020 р.), гр. 

Палей О. В.  (вх. № П-535/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Шуста В.М. (вх. № 560 від 16.02.2021 р.), 

гр. Гринчака І. М. (вх. № Г-616/2.7 від 22.12.2020 р.), гр. Плисюк О. Д. (вх. №П-210/2.7 від 

21.01.2021 р.), гр. Яремчука П. П. (вх. № Я-271/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Савчук М. К. (вх. № 

С-453/2.7 від 04.02.2021 р.), гр. Скрипник О. П. (вх. № С-275/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Гакало 

Т. В. ( вх. № Г-269/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Крамар М. П. (вх.№К-500/2.7 від 08.02.2021 р.) , 

Чорної Л. В. (вх.№Ч-6380/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. Шмигеля А. Б. (вх. № Ш-583/2.7 від 

17.12.2020 р.), гр. Павленти П.Д. (вх. № П-632/2.7 від 23.12.2020 р.),гр. Табачного В. П. ( вх. 

№ 1383 від 18.03.2021 р.), гр. Кашуби В.Р. (вх. № К-639/2.7 від 23.12.2020 р.), гр. Котяша І. Д. 

(вх. № К-609/2.7 від 18.12.2020 р.), гр. Музички А. Я. (вх. № 861 від 25.02.2021р.), гр. Курташ 

Г. Я. (вх. № 885 від 01.03.2021р.), гр. Залеської О. А. (вх. № З-462 від 04.02.2021р.), гр. Бойцун 

В.І. (вх.№ 690 від 19.02.2021 р.),  гр. Лисого А.П. (вх. № 693 від 19.12.2020 р.), гр. Гарматюк 

О. В. (вх.№ 681 від 19.02.2021 р.), гр. Табаки Г. Є.  (вх.№ 688 від 19.02.2021 р.), гр. 

Хмельовського Р. В. (вх.№ 686 від 19.02.2021 р.), гр. Дручок А. С. (вх.№ 695 від 19.02.2021 р.), 

гр. Кривенької Н. Я.  (вх.№ 691 від 19.02.2021 р.), гр. Стах В. А. (вх.№ 697 від 19.02.2021 р.), 

гр. Дручок В. С. (вх.№ 696 від 19.02.2021 р.), гр. Середи І. В. (вх. № С-645/2.7 від 23.12.2020 

р.), гр. Копачук О. В. (вх. № К-125/2.7 від 15.01.2021 р.), гр. Косінського З. Й. ( вх. №1150 від 

12.03.2021 р.), гр. Березюк М. А. (вх. № 431 від 11.02.2021 р.), гр. Довгань М. М. (вх. №1424 

від 18.03.2021р.), гр. Білиці І. С. (вх. №1422 від 18.03.2021р.), гр. Горішної Л. Я. (№ 869 від 

26.02.2021 р.), гр. Шкроби Н. Т. (№ 789 від 23.02.2021 р.), гр. Буник Р. І. (вх. № Б-429/2.7 від 

03.02.2021р.), гр. Зьобри І. М. (вх. № З-439/2.7 від 03.02.2021р.), гр. Добридень В. В. (вх. № 

582 від 16.02.2021 р.),технічні документації щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, 

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 (протокол №8 від 18.03.2021 р., №9 від 

23.03.2021р., №10 від 25.03.2021р., №11 від 06.04.2021р.), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 

118, 121, 125, 126 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 рад 

 



ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4575 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

1,2075 га. для ведення особистого селянського, які знаходяться в межах населеного пункту с. 

Чорний Ліс гр. Шмигельському Оресту Павловичу. 

1.1. Передати у власність гр. Шмигельському Оресту Павловичу земельну ділянку, загальною 

площею 1,4575 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0242 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Степана Бандери, 

7 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,205 га в т.ч. площею 0,2465 га. кадастровий номер 

6122480400:02:001:0240; площею 0,6314 га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0239; 

площею 0,3296 га. кадастровий номер 6122480400:02:001:0241  із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), в межах населеного пункту с. Чорний Ліс. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5069 га. для ведення особистого 

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

Світлані Ярославівні. 

2.1. Передати у власність гр. Махно Світлані Ярославівні земельні ділянки загальною площею 

0,5069 га. в т. ч. 0,4000 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0365, площею 0,1069 га. 

кадастровий номер 6122480400:04:001:0364 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), в межах населеного 

пункту с. Тарасівка. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3598 га. для ведення 

особистого селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці 

гр. Бранець Лілії Олегівні. 

3.1. Передати у власність гр. Бранець Лілії Олегівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3598 га. в т. ч. площею 0,0563 га.  кадастровий 

номер 6122480400:05:001:0246 по вул. Б. Хмельницького, площею 0,3035 га. кадастровий 

номер 6122480400:05:002:0280, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), в межах 

населеного пункту с. Базаринці. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5780 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,3280 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Тарасівка гр. Палей Ользі Володимирівні. 

4.1. Передати у власність гр. Палей Ользі Володимирівні земельну ділянку, загальною площею 

0,5780 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0351 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна, 3 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,3280 га. в т.ч. площею 0,2426 га. кадастровий номер 

6122480400:04:001:0349 для ведення особистого селянського господарства по вул. Набережна; 

площею 0,0854 га. кадастровий номер 6122480400:04:001:0350  із земель 

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

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5690 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Базаринці і               с. 

Тарасівка гр. Шусту Василю Мирославовичу. 

5.1. Передати у власність гр. Шусту Василю Мирославовичу земельні ділянки загальною 

площею 0,5690 га. в т. ч. площею 0,3584 га. кадастровий номер 6122480400:05:001:0378 для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного пункту     с. 



Базаринці, площею 0,2106 га. кадастровий  номер 6122480400:04:001:0366 для ведення 

особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в 

межах населеного пункту с. Тарасівка. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0600 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,8100 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту  с. Витківці гр. Гринчаку Івану Миколайовичу. 

6.1. Передати у власність гр. Гринчаку Івану Миколайовичу земельні ділянки, загальною 

площею 1,0600 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122483300:03:001:0194 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  по вул. Тимошенка,28 

із земель житлової і громадської забудови та для  ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 0,8100 га в т.ч. площею 0,3500 га.  кадастровий номер 

6122483300:03:001:0193  по вул. Тимошенка; площею 0,4600 га. кадастровий номер 

6122483300:03:001:0192  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Витківці. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8000 га. для ведення особистого 

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

Ользі Дмитрівні. 
7.1. Передати у власність гр. Плисюк Ользі Дмитрівні земельні ділянки, загальною площею 

0,8000 га. в т. ч. площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0683; площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0682 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Заруддя. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,8001 га. для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту  с. Заруддя гр. Яремчуку Петру Павловичу. 

8.1. Передати у власність гр. Яремчуку Петру Петровичу земельні ділянки, загальною площею 

0,8001 га. в т. ч. площею 0,0473 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0686 по вул. 

Грушевського, площею 0,1223 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0693, площею 0,1451 

га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0684; площею 0,1299 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0685, площею 0,3555 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0694  для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5147 га. для ведення особистого 

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

Марії Карпівні. 

9.1. Передати у власність гр. Савчук Марії Карпівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5147 га. в т. ч. площею 0,2302 га. кадастровий номер 6122481800:03:002:0005, площею 0,2845 

га. кадастровий номер 6122481800:03:002:0004 для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), в межах населеного 

пункту с. Хоми. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,5747 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту  с. Гніздичне гр.Скрипник Олесі 

Петрівні. 

10.1. Передати у власність гр. Скрипник Олесі Петрівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5747 га. в т. ч. площею 0,2921 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0380, площею 0,2826 

га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0381 для ведення особистого селянського 



господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), в межах населеного 

пункту с. Гнідичне. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,8925 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту  с. Заруддя гр. Гакало Тетяні 

Володимирівні. 
11.1. Передати у власність гр. Гакало Тетяні Володимирівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,8925 га. в т. ч. площею 0,1459 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0691, 

площею 0,1986 га. кадастровий номер 6122483300:02:001:0689, площею 0,2366 га. 

кадастровий номер 6122483300:02:001:0690, площею 0,3114 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0692 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Заруддя. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5409 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Крамар 

Марії Петрівні. 

12.2. Передати у власність гр. Крамар Марії Петрівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5409 га. в т. ч. площею 0,1200 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0998, площею 0,0709 

га. кадастровий номер 6122482400:01:002:0159, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1013, площею 0,2000 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0999 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

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

13.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0000 га. в т. ч. 0,1881 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,8119 га.  для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи гр. Чорній Любов Василівні. 

13.1 Передати у власність гр. Чорній Любов Василівні земельні ділянки, загальною площею 

1,0000 га. в т. ч.  площею  0,1881 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0990 для 

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

Богуна, 43 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,8119 га в т.ч.  площею 0,0575 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:0994, площею 0,1515 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0995, 

площею 0,2041 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0992, площею 0,1988 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:0993, площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:0991 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8076 га. в т. ч. 0,2468 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  та загальною площею 

0,5608 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Доброводи гр. Шмигелю Андрію Богдановичу. 

14.1 Передати у власність гр. Шмигелю Андрію Богдановичу земельні ділянки, загальною 

площею  0,8076 га. в т. ч.  площею 0,2468 га., кадастровий номер 6122482400:02:002:0981, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова 

47, із земель житлової та громадської забудови та  для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,5608 га в т.ч.   площею 0,2989 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:0984, площею 0,1039 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0969, 

площею 0,1580 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0968, із  земель 

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

Доброводи. 



15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5074 га. для ведення особистого 

селянського, які  знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Табачному Василю 

Петровичу. 

15.1. Передати у власність гр. Табачному Василю Петровичу земельні  ділянки  для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5074 га. в т. ч. площею 0,1518 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0439, площею 0,3556 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0438 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4500 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. 

Павленті Параскевії Дем`янівні. 

16.1 Передати у власність гр. Павленті Параскевії Дем'янівні земельні ділянки, загальною 

площею 0,4500 га. в т. ч. площею  0,2032 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1001; 

площею 0,1578 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0598; площею 0,0890 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1002 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи            гр. 

Кашубі Василю Романовичу. 

17.1 Передати у власність гр. Кашубі Василю Романовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,8000 га. в т. ч. площею  0,1491 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0983, 

площею 0,1100 га. кадастровий номер 6122482400:02:001:0595, площею 0,2909 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:001:0593, площею 0,2500 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:0594 для ведення особистого селянського господарства, із земель 

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

Доброводи. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8036 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Котяшу 

Івану Даниловичу. 

18.1. Передати у власність гр. Котяшу Івану Даниловичу земельні ділянки, загальною площею 

0,8036 га. в т. ч. площею 0,3419 га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:0996, площею 

0,4617 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0997 для  ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3527 га. для ведення 

особистого селянського, які знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. Музичці 

Андрію Ярославовичу. 

19.1. Передати у власність гр. Музичці Андрію Ярославовичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,3527 га. в т. ч.  площею 0,1955 га.  кадастровий номер 6122482400:02:001:0596, 

площею 0,1572 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0986 для  ведення особистого 

селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.8441 га. в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,5941 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 



населеного пункту с. Доброводи гр. Курташ Ганні Яківні. 

20.1. Передати у власність гр. Курташ Ганні Яківні земельні ділянки, загальною площею 

0.8441 га. в т. ч.  площею  0.2500 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1014 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. 

Нова, 42 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею  0,5941 га в т.ч.   площею 0,2908 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1011 по вул. Нова, площею 0,3033 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1021 для  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0.5567 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи гр. 

Залеській Ользі Антонівні. 

21.1.  Передати у власність гр. Залеській Ользі Антонівні земельні ділянки загальною площею 

0.5567 га. в т. ч.  площею 0.0688 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0987 по вул. Б. 

Хмельницького, площею 0,0879 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0988, площею 

0,4000 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:0989 для ведення особистого селянського 

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

населеного пункту с. Доброводи. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9597 га.  в т.ч. 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,7097 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Бойцун Василю Івановичу. 

22.1. Передати у власність гр. Бойцун Василю Івановичу земельну ділянку, загальною площею 

0,9597 га. в т. ч.  площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0475 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            с. 

Зарубинці по вул. Оболоня, 8  із земель житлової та громадської забудови та для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,7097 га в т.ч. площею 0,0720 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0474  по вул. Оболоня,  площею 0,4580 га. кадастровий 

номер 6122483100:01:002:0561, площею 0,1797 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0473  

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

пункту с. Зарубинці. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5924 га в т.ч.  0,2124 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,3800 га  для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Зарубинці гр. Лисому Андрію Петровичу. 

23.1. Передати у власність гр. Лисому Андрію Петровичу земельні ділянки загальною площею 

0,5924 га. в т. ч.  площею  0,2124 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0443 для 

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

Шевченка, 22 із земель житлової та громадської забудови та  для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,3800 га в т.ч.  площею 0,1300 га. кадастровий 

номер 6122483100:02:001:0477, площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0476 

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

пункту с. Зарубинці. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3741 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці Гарматюк 

Ользі Володимирівні. 

24.1. Передати у власність гр. Гарматюк Ользі Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,3741 га. в т. ч.   площею 0,1716 га. 



кадастровий номер 6122483100:02:001:0413, площею 0,2025 га. кадастровий номер 

6122483100:01:001:0559  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5787 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр Табаці 

Галині Євгенівні. 

25.1. Передати у власність гр. Табаці Галині Євгенівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,5787 га. в т. ч.   площею 0,1942 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0464, площею 0,3845 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0463  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1764 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці               гр. 

Хмельовському Роману Володимировичу. 

26.1. Передати у власність гр. Хмельовському Роману Володимировичу земельні ділянки  

загальною площею 0,1764 га. в т. ч. площею 0,0779 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0409, площею 0,0985 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0408 для 

ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8234 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці                гр. 

Дручок Андрію Степановичу. 

27.1. Передати у власність гр. Дручок Андрію Степановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,8234 га. в т. ч.   площею 0,2376 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0420, площею 0,1482 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0416, площею 0,1376 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0417, 

площею 0,3000 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0415, із земель 

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

Зарубинці. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5952 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр 

Кривенькій Надії Ярославівні. 

28.1. Передати у власність гр. Кривенькій Надії Ярославівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,5952 га. в т. ч.  площею 0,2873 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0426, площею 0,1519 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0428, площею 0,1560 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0427, із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3136 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Стах 

Володимиру Андрійовичу. 

29.1. Передати у власність гр. Стах Володимиру Андрійовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства,  загальною площею 0,3136 га. в т. ч.   площею 0,1336 га. 

кадастровий номер 6122483100:02:001:0471, площею 0,1800 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0470 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1938 га.для ведення особистого 



селянського, які знаходиться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр.Дручок Василю 

Степановичу. 
30.1. Передати у власність гр. Дручок Василю Степановичу земельні  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,1938 га. в т. ч.  площею 0,5316 га. 

кадастровий номер 6122483100:01:001:0562, площею 0,3300 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0481, площею 0,1691 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0482, 

площею 0,1631 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0483, із земель 

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

Зарубинці. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4366 га. для ведення особистого 

селянського господарства, які знаходиться в межах населеного пункту с. Чумалі гр. Середі 

Івану Володимировичу. 

31.1. Передати у власність гр. Середі Івану Володимировичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,4366 га. в т. ч.   площею 0,1366 га. 

кадастровий номер 6122487000:04:001:0214, площею 0,1500 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0215, площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0216, із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), в межах населеного пункту с. Чумалі. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4991 га. для ведення особистого 

селянського, які находиться в межах населеного пункту с. Новики гр. Копачук Ользі 

Володимирівні. 

32.1. Передати у власність гр. Копачук Ользі Володимирівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,4991 га. в т. ч.  площею 0,0914 га. 

кадастровий номер 6122487000:02:001:0387, площею 0,1145 га. кадастровий номер 

6122487000:02:001:0388, площею 0,2932 га. кадастровий номер 6122487000:02:001:0389 із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходиться в межах населеного 

пункту с. Новики. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9543 га. в т.ч. 0,1259 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,8284 га для ведення особистого селянського, які знаходиться в межах населеного пункту     с. 

Зарубинці гр. Косінському Зіновію Йосиповичу. 

33.1. Передати у власність гр. Косінському Зіновію Йосиповичу земельні ділянки, загальною 

площею 0,9543 га. в т. ч.  площею  0,1259 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0480 для 

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

Шкільна,8 із земель житлової та громадської забудови  та для ведення особистого селянського 

господарства  загальною площею 0,8284 га в т.ч.   площею 0,4200 га. кадастровий номер 

6122483100:01:001:0050, площею 0,2584 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0479, 

площею 0,1500 га. кадастровий номер 6122483100:01:002:0007, із земель 

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

Зарубинці. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5382 га.  для ведення особистого 

селянського господарства, які находиться в межах населеного пункту с. Чумалі гр Березюк 

Марії Андріївні. 

34.1. Передати у власність гр. Березюк Марії Андріївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства   загальною площею 0,5382 га. в т. ч.   площею 0,0979 га. 

кадастровий номер 6122487000:04:001:0225, площею 0,1765 га. кадастровий номер 

6122487000:04:001:0226, площею 0,1048 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0228, 

площею 0,1590 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0229, із земель 

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



Чумалі. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5996 га. в т. ч. площею 0,1998 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

загальною площею площею 0,3998 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Довгань Марії Микитівні. 

35.1  Передати у власність гр. Довгань Марії Микитівні земельні ділянки, загальною площею 

0,5996 га. в т. ч.  площею 0,1998 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0462 для 

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

Нова, 13, із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,3998 га. в т. ч. площею 0,1011 га. кадастровий номер 

6122483100:02:001:0461, площею  0,2987 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0460   із 

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

пункту с.Зарубинці. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5781 га. в т. ч. площею 0,1515 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та земельні 

ділянки загальною площею 0,4266 га.  для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Зарубинці гр. Білиці Ігорю Степановичу. 

36.1.  Передати у власність гр. Білиці Ігорю Степановичу земельні ділянки, загальною площею 

0,5781 га. в т. ч.  площею 0,1515 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0493 для 

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

Шкільна,7 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 0,4266 га. в т. ч. площею 0,1781 га.  кадастровий номер 

6122484800:02:001:0489,площею 0,2485 га. кадастровий номер 6122483100:02:001:0488  із 

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

пункту с. Зарубинці. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2736 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ,загальною площею 

1,0236 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Горішній Лесі Яківні. 

37.1. Передати у власність гр. Горішній Лесі Яківні земельні ділянки, загальною площею 

1,2736 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0326 для будівництва 

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

29 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 1,0236 га. в т.ч площею 0,5220 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0328, площею 0,3384 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0329; 

площею 0,1632 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0327  із земель 

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

Добромірка. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1288 га. в т.ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

0,8788 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Шкробі Надії Теодорівні. 

38.1. Передати у власність гр. Шкробі Надії Теодорівні земельні ділянки, загальною площею 

1,1288 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0323 для будівництва 

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

Галицького, 16 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 0,8788 га. в т.ч. площею 0,1649 га. кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0324, площею 0,7139 га. кадастровий номер 



6122482600:02:001:0325,  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3392 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка гр. Буник Ростиславі Ігорівні. 

39.1. Передати у власність гр. Буник Ростиславі Ігорівні земельні ділянки загальною площею 

1,3392 га. в т. ч. 0,1767 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0336, площею 0,4395 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0337, площею 0,7230 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0338 для ведення особистого селянського господарства із земель 

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

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 2,1598 га. в т.ч. площею 0,2500 га. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та 

загальною площею 1,9098 га. для ведення особистого селянського господарства, які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Добромірка гр. Зьобрі Ігорю Маркіяновичу. 

40.1. Передати у власність гр. Зьобрі Ігорю Маркіяновичу земельні ділянки, загальною 

площею 2,1598 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0344 для 

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

Грушевського, 9 із земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,9098 га. в т. ч.  площею 0,2295 га. кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0339, площею 0,5986 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0340, площею 0,5176 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0341; 

площею 0,5104 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0342; площею 0,0537 га. 

кадастровий номер 6122482600:02:001:0343  із земель сільськогосподарського призначення 

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

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5580 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та загальною площею 

1,3080 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в межах 

населеного пункту с. Добромірка гр. Добридень Вірі Василівні. 

41.1. Передати у власність гр. Добридень Вірі Василівні земельну ділянку загальною площею 

1,5580 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0334 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Шевченка,1 із 

земель житлової та громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства 

загальною площею 1,3080 в т. ч. площею 0,5767 га. кадастровий номер 

6122482600:02:001:0332, площею 0,7313 га. кадастровий номер 6122482600:02:001:0333 із 

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

пункту с. Добромірка. 

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

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

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


