
 

 

 

 

 

 

                                                    СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                                                 шоста СЕСІЯ 

                                                         ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

                                                   

                                                                 П Р О Т О К О Л 

 

 

26 жовтня 2021року                                                
                                                                                                      місто Скалат 

                                                                                                Будинок культури 

                                                                                                      14 год. 
                                                                     Всього обрано депутатів – 26 чол. 
                                                                      Присутні  депутати на сесії – 19 депут.  
                                                                      Зареєстровані – 19 депут.                                                  
                                                                      Запрошені - спеціалісти міської ради, старости. 
                                                               Голова засідання:  Савончак П.В.- міський голова, 
                                                               Секретар засідання:Магмет - секретар міської ради 

 

 

Порядок денний: 
1.Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 
19523000000)                  

Доповідає: Дацків Г.Б.– керівник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 14.07.2021 року №1082 2Про 
встановлення місцевих податків і зборів на території Скалатської міської ради» 

Доповідає: Дацків Г.Б.– керівник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до рішення сесії №19 від 30.11.2020 р. «Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021р». 
Доповідає: Савончак Г.Б. – керівник економічного відділу 

4.Про включення до переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власності  Скалатської 
міської ради для передачі в оренду без проведення аукціону (для відділу культури).  
Доповідає:Аврамцева Г.В. –головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
5.Про намір передачі об'єктів нерухомого майна комунальної власності другого типу в оренду без 
проведення аукціону (для відділу Культури)  
Доповідає:Аврамцева Г.В. –головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
6.Про затвердження експертної оцінки вартості комунального майна.  
Доповідає: Аврамцева Г.В –головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
7.Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної власності першого типу в оренду з 
проведенням аукціону (для відділу культури).  
Доповідає: Аврамцева Г.В.–головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
8.Про включення об’єкту оренди до переліку першого типу об’єктів оренди комунальної власності 
Скалатської міської ради для передачі в оренду з проведенням аукціону (для відділу культури)  
Доповідає: Аврамцева Г.В.–головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності 
9.Про прийняття на баланс меморіального знаку в селі Колодіївка. 
Доповідає: Маліцький О.С. – керівник відділу культури 

10.Про  визначення  уповноваженого органу з присвоєння адреси і уповноваженої особи з внесення 
відомостей до Реєстру будівельної діяльності 
Доповідає: Левицька М.В.- секретар виконавчого комітету. 



11.Про передачу об’єкта «Система водопостачання с.Магдаліївка Скалатської міської ради. Зовнішні 
мережі (підземний водозабір)»  з балансу Скалатської міської  ради на баланс МКП «Комунальник» 

Доповідає: Китай М.І. – керівник відділу ЖКГ 

12. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Скалатської 
міської ради на 2021-2024 роки. 
Доповідає: Китай М.І. – керівник відділу ЖКГ 

13.Про розгляд питань, які не були розглянуті на другому пленарному засіданні 5 сесії 
14.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки 
громадянам (згідно додатку) 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
15.Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки громадян (згідно 
додатку) 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності 
16.Надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою  громадянам(згідно додатку) 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (згідно 
додатку) 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності.  
18.Розгляд земельних питань (згідно додатку) 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності 
19.Розгляд звернень громадян  про виділення земельних ділянок(згідно додатку) 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної власності 
20. Про виділення та спрямування коштів Службі автомобільних доріг у Тернопільській області та 
проведення співфінансування на договірних  засадах поточного  середнього ремонту  автомобільної  
дороги загального   користування державного значення Т-20-02 Тернопіль -Скалат-Жванець. 
Доповідає: Китай М.І. – керівник відділу ЖКГ 

21.Про звернення депутатів Тернопільської районної ради 

Доповідає: Магмет С.М. – секретар міської ради. 
22. Заяви, звернення. 
23.Різне. 
 

 

13. Питання , які не були розглянуті на другому пленарному засіданні 5 сесії 
1.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Штельма 
Валентині Петрівні на території Остап'ївської сільської ради . 
2.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Куцому 
Володимиру Йосиповичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
3. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Гладиш Олександру 
Богдановичу на території Подільської  сільської ради .  
4. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Залещик Василю 
Васильовичу на території Подільської  сільської ради .  
5.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Чоп'як Марії 
Броніславівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
6.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Савончак Світлані 
Михайлівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
7. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення                         
земельної ділянки у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського     господарства 
гр.Китай Михайлу Ігоровичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
8. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення                         
земельної ділянки у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського     господарства 
гр.Китай Любов Олексіївні на території Остап'ївської   сільської ради 



9. Про розгляд звернення гр.Станько Сергія Петровича. 
10. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Дем'янчук Ганні 
Зіновіївні на території с.Городниця , та с.Остап'є . 
11. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Дитиняк 
Ганні Іванівні на території Остап'ївської сільської ради . 
12. Про розгляд звернення гр. Земба Ігоря Михайловича. 
13. Про розгляд звернення гр.Процишин Святослава Романовича. 
14. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2897 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Шевчук 
Наталії Богданівні на території Новосілківської  сільської ради . 
15.  Про розгляд звернення гр.Луків Олега Богдановича. 
16.  Про розгляд звернення гр..  Касіян Галини Іванівни  . 
17.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства громадянину Ковцун 
Михайлу Мирославовичу на території Подільської сільської ради в межах населеного пункту. 
18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Лесик 
Сергію Андрійовичу на території Остап'ївської сільської ради . 
19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Савончак Петру 
Васильовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
20. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Марин Ользі 
Василівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
21. Про розгляд звернення  гр.Журавель Ольги Павлівни.                            
 

14.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою на земельні 
ділянки громадянам  
1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2400 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Островській Надії Василівні  в с.Новосілка в 
межах населеного пункту.    
2.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5900 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Новосілка 
вул.Крукова гора ,11 та для ведення особистого селянського господарства гр.Довгошия Євгенії 
Михайлівні  в межах населеного пункту.  
3. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. пл.. 0,6700 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Сарабун Людмилі Борисівні в  м.Скалат в межах 
населеного пункту. 
4.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7100 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Новосілка 
вул.Шевченка ,57 та для ведення особистого селянського господарства гр.Барановському Миколі 
Михайловичу  в межах населеного пункту.  
5. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2900 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Панасівка 
вул.Шевченка ,9  та для ведення особистого селянського господарства гр.Зінько Марії Ярославівні  
в межах населеного пункту.  
6. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1800 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Марії Володимирівні в м.Скалат , та 
с.Старий Скалат в межах населених пунктів. 
7.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га.-для 



будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Остап'є 
вул.Нижні Мазури ,34 та для ведення особистого селянського господарства гр.Оверко Марії 
Михайлівні в межах населеного пункту. 
8.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Магдалівка 
вул.Сонячна ,21 та для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Василю 
Ярославовичу  в межах населеного пункту.  
9.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Валіон Михайлу Павловичу  в  с. Магдалівка в 
межах населеного пункту.  
10.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Фабіровському Василю Івановичу  в  с. Остап'є в 
межах населеного пункту.  
11.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4900 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Старий 
Скалат вул.Жеребківська ,23 та для ведення особистого селянського господарства гр.Гуменюк 
Станіславу Михайловичу  в межах населеного пункту.  
12.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. пл.. 0,2700 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Сабат Ользі Іванівні  в  с. Ст. Скалат в межах населеного 
пункту.  
13.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7800 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Хоптянка 
вул.Михайлівка ,19 та для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Андрію 
Михайловичу  в межах населеного пункту.  
14.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. пл.1,1300 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Юзві Орисі Василівні  в  с. Хоптянка в межах населеного 
пункту.  
15. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2400 га.-для 

будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Хоптянка 
вул.Миру ,12 та для ведення особистого селянського господарства гр.Юзва Михайлу 
Миколайовичу  в межах населеного пункту.  
16.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5855 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Поруцькому Ярославу Івановичу в  с.Городниця в 
межах населеного пункту.   
17. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Станьковсбкій Наталії Михайлівні в  с.Панасівка 
в межах населеного пункту.  
18.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Островському Віктору Адамовичу в  с.Новосілка 
в межах населеного пункту.  
19. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. пл.. 1,6000 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Гавдьо Ларисі Богданівні в  с.Хоптянка в межах 
населеного пункту.   
20.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5000 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Новосілка 



вул.Богдана Хмельницького,3 та для ведення особистого селянського господарства гр.Назарук 
Галині Володимирівні  в межах населеного пункту.  
21 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Гайдамаха Ларисі Миколаївні в с.Панасівка  в 
межах населеного пункту.   
22. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7400 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Остап'є 
вул.Горби-кінчани 71а, та для ведення особистого селянського господарства гр.Крунь Марії 
Павлівні в межах населеного пункту. 
23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0700 га. для ведення особистого 
селянського господарства гр.Перейма Галині Михайлівні в м.Скалат  в межах населеного пункту.  
24. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі загальною площею 0,1300 га. для ведення особистого 
селянського господарства гр.Салик Ігорю Ярославовичу  в  м.Скалат  в межах населеного пункту.  
25. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг.пл.0,3300 га.-для будівництва , та обслуговування 
жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Городниця вул.Зарічна ,132, та для ведення 
особистого селянського господарства гр.Білик Ярославу Павловичув межах населеного пункту. 
26. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. пл..0,4000 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Білик Наталії Павлівні  в  с.Городниця  в межах 
населеного пункту.  
27.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. пл.. 0,6000 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Гуцалюк Дануті Антонівні в с.Новосілка в межах 
населеного пункту.  
28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Несват Надії Ігорівні в с.Теклівка в межах 
населеного пункту.  
29.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,4000 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Буряк Оксані Ярославівні  в  с.Остап'є  в межах 
населеного пункту.  
30.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Криве 
вул.Залізнодорожна ,1, та для ведення особистого селянського господарства гр.Юхимчук 
Олександру Дмитровичу в межах населеного пункту. 
31.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. пл.. 0,3900 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Шевчуку Петру Івановичу в с.Теклівка в межах 
населеного пункту.  
32.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,3200 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Панкевич Галині Миколаївні в с.Новосілка  в межах 
населеного пункту.  
33.Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 07.10.2021 року №1348 «Про надання 
дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ор. площею 1,4000 га -для ведення особистого 
селянського господарства гр.Грабовій Марії Захарівні в с.Поділля , та с.Хоптянка в межах 
населеного пункту.» 

34.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. пл.. 0,4200 га. для ведення 
особистого селянського господарства гр.Гайдамаха Дарії Петрівні в с.Новосілка  в межах 
населеного пункту.  



35.Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 15.08.2020 року №3300 «Про надання 
дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі  орієнтовною  площею 1,1700 га -для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Старий Скалат 
пров.Високий ,13 та для ведення особистого селянського господарства гр.Довгань Роману 
Андрійовичу  в межах населеного пункту.» 

36.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. пл.0,4600 га. для ведення особистого селянського 
господарства гр.Шумській Наталії Степанівні  в  с.Магдалівка  в межах населеного пункту.  
37.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Ст.Скалат 
вул.Шевченка,20, гр.Попеляр Івану Петровичу в межах населеного пункту. 
38.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6400 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Дацків Ганні Михайлівні  в  с.Остап'є  в межах 
населеного пункту.  
 

15.Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки громадян 

39.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7909 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка вул.Панська ,12 
, та для ведення особистого селянського господарства гр.Чорної Ірини Климентіївни в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.   
40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1525 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Голояд Олександри Ярославівни в с.Поділля , та с.Хоптянка      , та 
передачу земельної ділянки у власність.  
41.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3426 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Старий Скалат  вул.Совова 
гора ,12 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Турчин Володимира Тарасовича 

в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.   
42.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5963 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Хоптянка    гр. Ковцун Мирослава Григоровича в межах населеного 
пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
43.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3474 га.- для ведення особистого селянського 
господарства гр.Касіян Галини Іванівни в с.Криве та передачу земельної ділянки у власність.   
44.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2083 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці 
вул.Незалежності ,97  гр.Сень Анастазії Дмитрівни в межах населеного пункту.   
45. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1327 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Магдалівка 
вул.Грушевського ,39  гр.Гончарик Богдана Ярославовича в межах населеного пункту.   
46.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2622 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Криве    гр. Соловської Наталії Василівни в межах населеного пункту 
, та передачу земельних ділянок у власність. 
47. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Городниця вул.Сонячна ,95  
гр.Матлага Івана Васильовича в межах населеного пункту.    
48. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. пл.. 0,0868 га.-для будівництва , та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель, та споруд в с.Криве, вул..       Залізнодорожна,12  
гр.Підгородецького Володимира Євгеновича в межах населеного пункту.    
49.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Городниця вул.Зарічна ,171  
гр.Поруцького Ярослава Івановича в межах населеного пункту.    
50.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5797 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве пров.Вишневий ,6 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Шпак Любов Петрівни в межах населеного 
пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.    
51.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4796 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Старий Скалат вул.Совова 
гора ,49 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Істоміни Галини Михайлівни в 
межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.    
52.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1321 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка вул.Кружляк ,1 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Маркевич Станіслава Тадейовича в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.    
53.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6350 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Городниця  гр.Рудзік Андрія Михайловича в межах населеного 
пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
54.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3964 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Городниця  гр.Теленчак Лариси Йосифівни в межах населеного 
пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
55.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5400 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Старий Скалат   гр.Чайка Марії Тарасівни в межах населеного пункту 
, та передачу земельних ділянок у власність. 
56.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4781 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Новосілка    гр.Сельської Ольги Петрівни в межах населеного пункту 
, та передачу земельної ділянки у власність.   
57.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2879 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Новосілка  гр. Киселиця Наталії Зіновіївни в межах населеного 
пункту , та передачу земельних ділянок у власність.  
58.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7500 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панасівка  гр. Маркевич Павла Тадейовича в межах населеного 
пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
59.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3400 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панасівка  гр. Лебідь Іванни Станіславівни в межах населеного 
пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
60 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною пл.. 0,2450 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Голояд Зиновія Дмитровича в с.Криве та передачу земельної ділянки у 
власність.  
61.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1543 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Довгань Наталії Романівни  в с.Старий Скалат     , та передачу 
земельної ділянки у власність.  
62.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1971 га.-для будівництва , та 



обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Остап'є вул.Нижні Мазури 
,6 гр.Лейцусь Оксани Стефанівни в межах населеного пункту.    
63. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0419 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат вул.Богуна ,7 

гр.Соболівської Світлани Володимирівни в межах населеного пункту.  
64. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4721 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панасівка  гр. Садової Марії Миронівни  в межах населеного пункту , 
та передачу земельних ділянок у власність. 
65. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5134 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в м.Скалат   гр. Заборного Володимира Анатолійовича  в межах 
населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,1785 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Іщук Ярослава Богдановича в м.Скалат  та передачу земельної 
ділянки у власність.  
67. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1884 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Полупанівка вул.Загородня 
,50,а гр.Балабан Лілії Іванівни в межах населеного пункту.   
68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2095 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Кравець Петра Володимировича  в с.Городниця     , та передачу 
земельної ділянки у власність.  
69.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3353 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в м.Скалат  гр. Турчин Лариси Петрівни  в межах населеного пункту , та 
передачу земельних ділянок у власність. 
70. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5300 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Остап'є  гр. Китай Марії Степанівни в межах населеного пункту , та 
передачу земельних ділянок у власність. 
71.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4134 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Криве  гр. Гевчук Степанії Іванівни в межах населеного пункту , та 
передачу земельних ділянок у власність. 
72.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0580 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат вул.Леся 
Курбаса,29А ,а гр.Шпот Ярослави Петрівни  в межах населеного пункту.   
73.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Остап'є вул.Верхні Мазури 
,23 ,а гр.Китай Марії Степанівни  в межах населеного пункту. 
74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг.площею 0,2002 га.- для ведення особистого селянського 
господарства гр.Процишин Оксани Василівни в с.Криве    , та передачу земельної ділянки у 
власність.  
75. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1216 га.-для будівництва ,  
та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Городниця вул.Зарічна 
,124 , гр.Рудзік Андрія Михайловича в межах населеного пункту. 
76. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1000 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат вул.Наливайка ,6  
гр.Галан Лариси Василівни в межах населеного пункту.   



77.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5522 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці вул.І.Франка ,8 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Долінського Петра Івановича в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.    
78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,4414 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Знак Івана Івановича  в с.Зарубинці  , та передачу земельної ділянки у 
власність.  
79.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4920 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка вул.Заборівщина 
верхня ,23 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Бігус Владислава Тадейовича в 
межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.    
80. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Колодіївка вул.Бацівка ,38  
гр.Сапило Ганни Михайлівни в межах населеного пункту.   
81. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Теклівка вул.Петлюри С.7 ,  
гр.Синеруб Ігоря Омельяновича в межах населеного пункту.   
82.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7400 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Панасівка вул.Зарічна 19 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Дохтич Ганни Михайлівни в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.   
83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1994 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Соловського Володимира Франковича в с.Криве , та передачу 
земельної ділянки у власність.  
84.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3700 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве вул.Бучинського О.,8 
, та для ведення особистого селянського господарства гр.Хлистун Романа Яремовича в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.  
85.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8098 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці вул.І.Франка ,2 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Депутат Ніни Ігорівни в межах населеного 
пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту.  
86. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Полупанівка вул.Загородня 
,19   гр.Скібньовської Оксани Степанівни в межах населеного пункту. 
 

16.Надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою  громадянам 

87. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1936 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Кобилянської Галини Володимирівни  на території Староскалатської сільської ради. 
88. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Прокопик Степану Івановичу в селі Остап'є.  
89. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,7109 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Савіцькому Михайлу Миколайовичу на території Староскалатської сільської ради.  
90. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2256 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Коломиєць Олегу Івановичу на території Староскалатської сільської ради.  



91. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Турчин 
Іванні Петрівні  на території Староскалатської сільської ради.  
92. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2994 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Сабат 
Роману Броніславовичу на території Староскалатської сільської ради. 
93. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,4669 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Старій 
Ганні Леонівні на території Староскалатської сільської ради. 
94. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Стасіну 
Сергію Богдановичу на території Колодіївської сільської ради . 
95 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2200 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Гуменюк 
Аліні Орестівні на території Колодіївської  сільської ради.  
96. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площею 0,5300 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Свіршко 
Ірині Михайлівні  в с.Остап'є  в межах населеного пункту. 
97. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Зінченко 
Ользі Павлівні  в м.Скалат  в межах населеного пункту. 
98. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площею 0,7600 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Хавець 
Дмитру Васильовичу в с.Колодіївка   в межах населеного пункту. 
99. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2220 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Козловській Марії Павлівні  на території Староскалатської сільської ради. 
100. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1858 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Перчик 
Мирославі Іванівні  на території Полупанівської  сільської ради. 
101. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Кучер 
Василю Петровичу в м.Скалат   в межах населеного пункту. 
 

17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадян. 
102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр.Потерайко Марії Богданівні для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель запасу с\г 
призначення комунальної власності яка розташована в межах населеного пункту м.Скалат .  
103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Прокопик Марії Миколаївни для ведення товарного с/г виробництва  площею 1,5200 га  на 
території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Сарабун Марії Стахівни для ведення товарного с/г виробництва  пл.1,5200 га на території 
Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.  
105.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр.Кец 
Дмитру Романовичу для ведення особистого селянського господарства  площею 2,0000 га   на 
території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.  
106.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Данилюк Ольги Григорівни  для ведення особистого селянського господарства  площею 
0,0973га. В м.Скалат , та передачу земельної ділянки у власність.  
107. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Довгань Віктору Павловичу для ведення особистого селянського господарства  площею 0,7400 
га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.   
108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Клімчук Надії Миколаївни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,0918 га 
в м.Скалат , та передачу земельної ділянки у власність.  



109.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр.Чуй 
Роману Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,6000 га на 
території Кривенської сільської ради, та передачу земельної ділянки у власність.  
110.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Кульпа Генриха Ярославовича для ведення особистого селянського господарства  площею 
0,1779га на території Скалатської міської  ради, та передачу земельної ділянки у власність. 
111.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Радішевської Оксани Романівни для ведення особистого селянського господарства  пл.0,1500 га 
на території Кривенської сільської ради  та передачу земельної ділянки у власність. 
112.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Малюк Ольги Богданівни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,4221 га 
на території Кривенської сільської   ради, та передачу земельної ділянки у власність. 
113.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Томас Марії Зіновіївни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2000 га на 
території Магдалівської  сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
114.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Дунас Олесі Андріївни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,5500 га на 
території Староскалатської   сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
115.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Савончак Василя Михайловича для ведення особистого селянського господарства  пл.0,8500га 
на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.  
116 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Кішка Ігоря Богдановича для ведення особистого селянського господарства  площею 0,8500 га   
на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.  
117.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Сапило Ганні Михайлівні для ведення особистого селянського господарства  площею 1,5000 га   
в с.Колодіївка  , та передачу земельної ділянки у власність.  
118.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Чоп'як Михайла Івановича для ведення особистого селянського господарства  площею 0,8074 га   
на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.  
119.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Вергун Василя Івановича  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,7904 га 
на території Колодіївської  сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
120.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Депутат Романа Романовича для ведення особистого селянського господарства  площею 0,8500 
га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
121.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Прокопик Лілії Михайлівни для ведення особистого селянського господарства  площею 2,0000 
га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
122.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Чухарської Наталії Степанівни для ведення особистого селянського господарства  площею 
2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
123Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Пилипишин Віталія Богдановича для ведення особистого селянського господарства  площею 
2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
 

18.Розгляд земельних питань 

124. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,1469 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
громадянину Петрик Олегу  Михайловичу за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення на території Остап'ївської сільської ради. 
125.Про розгляд звернення старости Остап'ївського старостинського округу Попівчак Марії 
Михайлівни.   
126.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення  площею 1,3590 га для 
розміщення , та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель , та споруд підприємств 
переробної , машинобудівної та іншої промисловості фізичній особі Олійник Богдану Степановичу  
в м.Скалат. 
127.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення  площею 0,4156 га для 
комерційного використання гр.Чоп'як Михайлу Івановичу на території с.Остап'є. 



128.Про включення в перелік земельних ділянок з продажу права оренди на земельних торгах 
(аукціоні)земельної ділянки  орієнтовною 6,9959 га. на території Зарубинецької сільської ради , та 
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою , та підготовку земельної ділянки для 
продажу права оренди на земельних торгах  у формі аукціону. 
129. Про реєстрацію земельних ділянок. 
130. Про розроблення детального плану території з метою будівництва водонапірної башти , що 
входить в систему водопостачання масиву житлової забудови  в селі Городниця на території 
Скалатської міської ради в межах населеного пункту. 
131. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Криве Підволочиського району Тернопільської області 
132. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Колодіївка  Підволочиського району Тернопільської області 
133. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Панасівка  Підволочиського району Тернопільської області 
134. Про розроблення детального плану території з метою зиїміни цільового призначення земельних 
ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення на землі рекреаційного 
призначення на території Кривенської сільської ради . 
135. Про припинення договору оренди земельної ділянки 0,0120 га. в м.Скалат з Барановським О.М. 

в зв'язку з закінченням сроку на який його було укладено . 
136. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні). 
137.Про затвердження проекту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки в оренду  ПП 
«ПСП Аметист» площею 0,6745 га. для  іншого сільськогосподарського призначення. 
138. Про розгляд протоколу громадських слухань в с.Городниця 

139. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об'єднання земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення з метою 
поділу земельної ділянки площею 0,4800 га за кадастровим номером 6124685700:01:001:1086 на 
території Остап'ївської сільської ради . 
 

19.Розгляд звернень громадян  про виділення земельних ділянок : 
140. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Заблоцькому 
Івану Васильовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
 141. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Поліщук 
Анатолію Васильовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
142. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Чир Роману 
Степановичу на території Скалатської міської  ради . 
143. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Бохенок Ірині 
Ярославівні на території Подільської    сільської ради. 
144.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Кобелянській 
Тетяні Ігорівні на території Подільської    сільської ради. 
145.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Гадзіцькому 
Віктору Романовичу на території  Остап'ївської   сільської ради. 
146. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Гудак Андрію 
Петровичу на території Остап'ївської   сільської ради.  
147.   Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Герцунь Галині 
Тарасівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
148. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Ковальчук 
Любов Григорівні на території Остап'ївської   сільської ради .  



149.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Дорош Ользі 
Любомирівні на території Колодіївської  сільської ради .   
150.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Мілевському 
Андрію Миколайовичу на території Остап'ївської сільської ради .  
151.  Про розгляд звернення  гр.Голояд Павла Ігоровича. 
152.  Про розгляд звернення  гр.Сторощук Марії Іванівни. 
153.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Довгошия Миколі Григоровичу в м.Скалат . 
154.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Сарабун Миколі 
Зеновійовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
155. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
у власність площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Музика Олегу 
Васильовичу на території Остап'ївської  сільської ради .  
156. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 1,4000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Дитиняк Віктору 
Володимировичу на території Остап'ївської  сільської ради .  
157.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,3000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Савончак Іванні 
Іванівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
158.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Глинській 
Галині Павлівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
 159. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення                         
земельної ділянки у власність площею 1,2000 га для ведення особистого селянського     господарства 
гр.Хміль Оксані Володимирівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
160. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення                         
земельної ділянки у власність площею 0,3000 га для ведення особистого селянського     господарства 
гр.Гловінській Марії Степанівні на території Остап'ївської   сільської ради 

161. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Ковалишин 
Ігорю Васильовичу на території Остап'ївської   сільської ради . 
162. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства 
гр.Глинському Миколі Васильовичу на території Остап'ївської сільської ради . 
163. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Вовк 
Аркадію Володимировичу на території Остап'ївської сільської ради . 
164. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Гуцалюк Ользі 
Ярославівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
165. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Ковальчук 
Галині Василівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
166. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Вовк Оксані 
Василівні на території Остап'ївської   сільської ради . 
167. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,8000 га. для ведення особистого селянського господарства 
гр.Ядловському Василю Степановичу на території Остап'ївської сільської ради . 
168. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,6000 га. для ведення особистого селянського господарства 
гр.Гадзіцькій Зофії Михайлівні на території Остап'ївської сільської ради . 
169. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,2000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Попівчак 
Миколі Миколайовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 



170. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Гадзіцькому 
Олегу Євстаховичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
171. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Струк 
Володимиру Степановичу на території Остап'ївської сільської ради 

172. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Козак Петру 
Ярославовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
173. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Бугель Ірині 
Миколаївні на території Остап'ївської   сільської ради. 
174. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Прокопик 
Галині Володимирівні на території Остап'ївської   сільської ради . 
175. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Савончак 
Галині Богданівні на території Остап'ївської сільської ради . 
176. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Мудрій 
Марії Петрівні на території Остап'ївської сільської ради . 
177. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Сивозад Галині 
Михайлівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
178. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Свіршко Івану 
Михайловичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
179. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Довгань 
Павлу Петровичу на території Остап'ївської сільської ради . 
180. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Волошинович 
Тарасу Ярославовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
181. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Бойчук Василю 
Петровичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
182. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Прокопик 
Миколі Михайловичу на території Остап'ївської   сільської ради . 
183. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Сарабун 
Маряні Володимирівні на території Остап'ївської сільської ради . 
184. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 
гр.Ковалишин Марії Володимирівні  на території Остап'ївської сільської ради . 
185. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність площею 1,6000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Лебідь Галині 
Іванівні  на території Остап'ївської   сільської ради. 
186. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Лебідь Ользі 
Сергіївні на території Остап'ївської   сільської ради. 
187. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Лебідь 
Михайлині Дмитрівні на території Остап'ївської сільської ради . 
188. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Лебідь 
Галині Іванівні  на території Остап'ївської сільської ради . 



189. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Ковальчук Ірині 
Михайлівні  на території Остап'ївської   сільської ради. 
190. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Штельма Галині 
Володимирівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
191. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Сарабун 
Володимиру Зеновійовичу  на території Остап'ївської сільської ради . 
192. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Штельма Антону 
Михайловичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
193. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,4000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Новак Петру 
Павловичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
194. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Старомінському 
Володимиру Степановичу на території Остап'ївської   сільської ради . 
195. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 1,6500 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Депутат 
Миколі Андрійовичу  на території Остап'ївської сільської ради . 
196. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 1,6400 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Дупутат 
Андрію Теодоровичу  на території Остап'ївської сільської ради . 
197. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Гуцалюк Тарасу 
Романовичу  на території Остап'ївської   сільської ради. 
198. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Козак Сергію 
Петровичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
199. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Старомінській 
Ірині Володимирівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
200. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Кішка Ользі 
Степанівні на території Остап'ївської   сільської ради . 
201. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 1,5000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Фучило 
Оксані Михайлівні  на території Остап'ївської сільської ради . 
202. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Гац 
Світлані Михайлівні  на території Остап'ївської сільської ради . 
203. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,1400 га для ведення особистого селянського господарства гр.Кішка Ігорю 
Богдановичу  на території Остап'ївської   сільської ради. 
204. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Грозяк Роману 
Михайловичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
205. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Шпак Михайлу 
Степановичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
206. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Бартковій Надії 
Михайлівні  на території Остап'ївської   сільської ради. 
207. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 0,8000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Хміль Оксані 
Володимирівні  на території Остап'ївської   сільської ради . 



208. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Козак 
Михайлу Євстаховичу  на території Остап'ївської сільської ради . 
209. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею до 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Лебідь 
Оксані Романівні  на території Остап'ївської сільської ради . 
210. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Лебідь Юрію 
Романовичу  на території Остап'ївської   сільської ради. 
211. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,8000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Довгань Миколі 
Павловичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
212. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Кішка Богдану 
Михайловичу  на території Остап'ївської   сільської ради. 
213. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,2000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Станько Софії 
Марянівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
214. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Олійник Юлії 
Михайлівні  на території Остап'ївської   сільської ради. 
215. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Мудрому Олегу 
Петровичу  на території Остап'ївської   сільської ради. 
216. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Крисоватій 
Наталії Іванівні  на території Остап'ївської   сільської ради . 
217. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Стецій 
Тетяні Іванівні  на території Остап'ївської сільської ради . 
218. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею до 2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства 
гр.Штельма Віктору Богдановичу  на території Остап'ївської сільської ради . 
219. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Кучер Ларисі 
Михайлівні на території Остап'ївської   сільської ради. 
220. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Ющак Івану 
Михайловичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
221. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Штельма 
Василю Михайловичу  на території Остап'ївської   сільської ради. 
 222.  Про розгляд звернення громадянки Поруцької Зоряни Павлівни 

223. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
кадастровий номер 6124684600:01:001:0772 на території Магдалівської сільської ради. 
 

 

 

 

Оголошення про початок  пленарного засідання  6  сесії Скалатської міської ради 

Виконуються Молитва та Державний Гімн України 
 
Головуючий зачитує порядок денний  
Вирішили зняти з порядку денного питання: 115. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність гр.Савончак Василя Михайловича для ведення 
особистого селянського господарства  площею 0,8500 га   на території Остап'ївської сільської ради , 
та передачу земельної ділянки у власність  

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0 . не голосували –4 . 

Рішення  прийнято 



Вирішили внести в порядок денний питання: 
Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Городниця вул.Зарічна,184, 
гр. Поруцького Володимира Ярославовича в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок 
у власність   
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр.Бугель 
Івану Андрійовичу  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 
1,5200 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Заява  старости села Новосілка  про пропозиції та зауваження жителів с. Новосілка  до звіту з оцінки 
впливу на довкілля  «Розробка Північної ділянки Новосілківського родовища  вапняків 

Звернення депутата Мазура Василя. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0 . не голосували –4 . 

Рішення  прийнято 

Слухали:2. Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 14.07.2021 року №1082 Про 
встановлення місцевих податків і зборів на території Скалатської міської ради» 

Доповідає: Дацків Г.Б.– керівник фінансового відділу 

Вирішили:Внести зміни в додатки 22 та №6 до до рішення Скалатської міської ради від 14.07.2021 
року №1082 Про встановлення місцевих податків і зборів на території Скалатської міської ради» 

Голосували : За – 18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 . 

Рішення 1406  прийнято 

140. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Заблоцькому 
Івану Васильовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
Вирішили:Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства гр.Заблоцькому Івану 
Васильовичу на території Остап'ївської   сільської ради. 
Голосували : За – 17 , проти –0 , утр. –1. не голосували – 2. 

Рішення 1407  прийнято 

Слухали:4.Про включення до переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власності  
Скалатської міської ради для передачі в оренду без проведення аукціону (для відділу культури).  
Доповідає: Аврамцева Г.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної 
власності 
Вирішили:Включити до переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власності  Скалатської 
міської ради для передачі в оренду без проведення аукціону (для відділу культури).  
Голосували : За – 15, проти –1 , утр. –3. не голосували – 1. 

Рішення 1408  прийнято 

Слухали:5.Про намір передачі об'єктів нерухомого майна комунальної власності другого типу в 
оренду без проведення аукціону (для відділу Культури)  
Доповідає: Аврамцева Г.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної 
власності  
Вирішили: Погодити намір передачі в оренду об'єктів нерухомого майна комунальної власності 
другого типу в оренду без проведення аукціону (для відділу Культури)  
Голосували : За – 15 , проти –1, утр. –3. не голосували – 1. 

Рішення 1409  прийнято 

Слухали:1.Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 
19523000000)                  

Доповідає: Дацків Г.Б.– керівник фінансового відділу  

Вирішили: Внести зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 
19523000000)                  

Голосували : За – 18 , проти –0, утр. –0. не голосували – 2. 

Рішення 1410  прийнято 

Слухали: 3. Про внесення змін до рішення сесії №19 від 30.11.2020 р. «Про затвердження Плану 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021р». 
Доповідає: Савончак Г.Б. – керівник економічного відділу 

Вирішили:Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021р». 
Голосували : За – 18 , проти –0 , утр. –0. не голосували – 2. 



Рішення 1411  прийнято 

Слухали: 6.Про затвердження експертної оцінки вартості комунального майна.  
Доповідає: Аврамцева Г.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної 
власності  
Вирішили: Затвердити звіт про оцінку вартості гідротехнічні споруди (гребля, дамба) 

Голосували : За – 18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2. 

Рішення 1412 прийнято 

Слухали:9.Про прийняття на баланс меморіального знаку в селі Колодіївка. 
Доповідає: Маліцький О.С. – керівник відділу культури 

Вирішили: Прийняти на баланс меморіальний знак розташований в селі Колодіївка. 
Голосували : За – 18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2. 

Рішення  1413 прийнято  

Слухали:10.Про  визначення  уповноваженого органу з присвоєння адреси і уповноваженої особи з 
внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності 
Доповідає: Левицька М.В.- секретар виконавчого комітету. 
Вирішили: Визначити виконавчий комітет Скалатської міської ради органом з присвоєння адреси і 
уповноваженої особи з внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1. 

Рішення 1414 прийнято  

Слухали:7.Про намір передачі об’єктів нерухомого майна комунальної власності першого типу в 
оренду з проведенням аукціону (для відділу культури).  
Доповідає: Аврамцева Г.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної 
власності  
Вирішили:Погодити намір передачі в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності 
першого типу в оренду з проведенням аукціону (для відділу культури).  
Голосували : За – 18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2. 

Рішення 1415 прийнято 

Слухали:8.Про включення об’єкту оренди до переліку першого типу об’єктів оренди комунальної 
власності Скалатської міської ради для передачі в оренду з проведенням аукціону (для відділу 
культури)  
Доповідає: Аврамцева Г.В. – головний спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної 
власності 
Вирішили:Включити об’єкт оренди до переліку першого типу об’єктів оренди комунальної 
власності Скалатської міської ради для передачі в оренду з проведенням аукціону (для відділу 
культури)  
Голосували : За – 18, проти –0 , утр. –0. не голосували –2. 

Рішення 1416 прийнято  

Слухали:11.Про передачу об’єкта «Система водопостачання с.Магдаліївка Скалатської міської ради. 
Зовнішні мережі (підземний водозабір)»  з балансу Скалатської міської  ради на баланс МКП 
«Комунальник» 

Доповідає: Китай М.І. – керівник відділу ЖКГ 

Вирішили:Передати безоплатно з балансу Скалатської міської ради об’єкт «Система водопостачання 
с.Магдаліївка Скалатської міської ради. Зовнішні мережі (підземний водозабір)»  з балансу 
Скалатської міської  ради на баланс МКП «Комунальник» 

Голосували : За – 14, проти –0 , утр. –4. не голосували –2. 

Рішення 1417 прийнято 

Слухали:12. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища 
Скалатської міської ради на 2021-2024 роки. 
Доповідає: Китай М.І. – керівник відділу ЖКГ  

Вирішили: Внести зміни в перелік заходів затверджених Програмою охорони навколишнього 
природного середовища Скалатської міської ради на 2021-2024 роки. 
Голосували : За – 16 , проти –2 , утр. –0. не голосували –2. 

Рішення 1418  прийнято 

Слухали:20. Про виділення та спрямування коштів Службі автомобільних доріг у Тернопільській 
області та проведення співфінансування на договірних  засадах поточного  середнього ремонту  
автомобільної  дороги загального   користування державного значення Т-20-02 Тернопіль -Скалат-

Жванець. 



Доповідає: Китай М.І. – керівник відділу ЖКГ  

Вирішили: Надати повноваження замовника Службі автомобільних доріг Тернопільській області для 
спів фінансування на договірних засадах поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення Т-20-02 Тернопіль -Скалат-Жванець. 
Голосували : За – 16 , проти –1 , утр. –1. не голосували –2. 

Рішення 1419  прийнято 

Слухали:102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр.Потерайко Марії Богданівні для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель запасу с\г 
призначення комунальної власності яка розташована в межах населеного пункту м.Скалат . 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр.Потерайко Марії Богданівні для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель запасу с\г 
призначення комунальної власності яка розташована в межах населеного пункту м.Скалат .Передати 
в оренду строком на 7 років   земельну ділянку площею 0.3490га Встановити ставку орендної плати 
7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та щорічно її переглядати. 
Голосували: : За – 1 , проти –9, утр. –5  не голосували –5. Оголошено про  конфлікт інтересів 
депутатки Потерайко М. 
Рішення не  прийнято 

Слухали:102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр.Потерайко Марії Богданівні для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель запасу с\г 
призначення комунальної власності яка розташована в межах населеного пункту м.Скалат . 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр.Потерайко Марії Богданівні для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель запасу с\г 
призначення комунальної власності яка розташована в межах населеного пункту м.Скалат .Передати 
в оренду строком на 7 років   земельну ділянку площею 0.3490га Встановити ставку орендної плати 
4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та щорічно її переглядати. 
Голосували: : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 .Конфлікт інтересів депутатки 
Потерайко М. 
Рішення 1420 прийнято 

Слухали:1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2400 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Островській Надії Василівні  в с.Новосілка 
в межах населеного пункту.    
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2400 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Островській Надії Василівні  в с.Новосілка в 
межах населеного пункту.    
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5. 

Рішення 14 21 прийнято 

Слухали:2.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,5900 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Новосілка вул.Крукова гора ,11 та для ведення особистого селянського господарства гр.Довгошия 
Євгенії Михайлівні  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5900 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Новосілка 
вул.Крукова гора ,11 та для ведення особистого селянського господарства гр.Довгошия Євгенії 
Михайлівні  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 . 

Рішення 1422 прийнято 

Слухали:3. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,6700 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Сарабун Людмилі Борисівні в  
м.Скалат в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 



Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Сарабун Людмилі Борисівні в  м.Скалат в межах 
населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5. 

Рішення 1423 прийнято 

Слухали:4.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,7100 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Новосілка вул.Шевченка ,57 та для ведення особистого селянського господарства 

гр.Барановському Миколі Михайловичу  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7100 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Новосілка 
вул.Шевченка ,57 та для ведення особистого селянського господарства гр.Барановському Миколі 
Михайловичу  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 . 

Рішення 1424 прийнято 

Слухали:5. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
1,2900 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Панасівка вул.Шевченка ,9  та для ведення особистого селянського господарства гр.Зінько Марії 
Ярославівні  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2900 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Панасівка 
вул.Шевченка ,9  та для ведення особистого селянського господарства гр.Зінько Марії Ярославівні  
в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1425  прийнято 

Слухали:6. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,1800 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Марії Володимирівні в 
м.Скалат , та с.Старий Скалат в межах населених пунктів. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1800 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Марії Володимирівні в м.Скалат , та 
с.Старий Скалат в межах населених пунктів. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1426 прийнято 

Слухали:7.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,6000 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Остап'є вул.Нижні Мазури ,34 та для ведення особистого селянського господарства гр.Оверко 
Марії Михайлівні в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Остап'є 
вул.Нижні Мазури ,34 та для ведення особистого селянського господарства гр.Оверко Марії 
Михайлівні в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1427 прийнято 

Слухали:8.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,6000 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 



с.Магдалівка вул.Сонячна ,21 та для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник 
Василю Ярославовичу  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Магдалівка 
вул.Сонячна ,21 та для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Василю 
Ярославовичу  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1428 прийнято 

Слухали:9.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,8500 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Валіон Михайлу Павловичу  в  с. 
Магдалівка в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Валіон Михайлу Павловичу  в  с. Магдалівка в 
межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1429  прийнято 

Слухали:10.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,5700 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Фабіровському Василю Івановичу  
в  с. Остап'є в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Фабіровському Василю Івановичу  в  с. Остап'є в 
межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення1430  прийнято 

Слухали:11.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,4900 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Старий Скалат вул.Жеребківська ,23 та для ведення особистого селянського господарства 
гр.Гуменюк Станіславу Михайловичу  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4900 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Старий 
Скалат вул.Жеребківська ,23 та для ведення особистого селянського господарства гр.Гуменюк 
Станіславу Михайловичу  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1431 прийнято 

Слухали:12.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,2700 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Сабат Ользі Іванівні  в  с. Старий 
Скалат в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Сабат Ользі Іванівні  в  с. Старий Скалат в межах 
населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1432 прийнято 

Слухали:13.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
1,7800 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 



с.Хоптянка вул.Михайлівка ,19 та для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник 
Андрію Михайловичу  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,7800 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Хоптянка 
вул.Михайлівка ,19 та для ведення особистого селянського господарства гр.Стадник Андрію 
Михайловичу  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1433 прийнято 

Слухали:14.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
1,1300 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Юзві Орисі Василівні  в  с. Хоптянка 
в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1300 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Юзві Орисі Василівні  в  с. Хоптянка в межах 
населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1434 прийнято 

Слухали:15. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
1,2400 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Хоптянка вул.Миру ,12 та для ведення особистого селянського господарства гр.Юзва Михайлу 
Миколайовичу  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,2400 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Хоптянка 
вул.Миру ,12 та для ведення особистого селянського господарства гр.Юзва Михайлу 
Миколайовичу  в межах населеного пункту 

Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1435  прийнято 

Слухали:16.Про затвердження  технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5855 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Поруцькому Ярославу Івановичу в  с.Городниця в 
межах населеного пункту та передачу земельних ділянок у власність.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5855 га. для ведення особистого 
селянського господарства гр.Поруцькому Ярославу Івановичу в  с.Городниця в за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.   
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1436 прийнято 

Слухали:17. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,4500 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Станьковській Наталії Михайлівні 
в  с.Панасівка в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Станьковській Наталії Михайлівні в  с.Панасівка  
за рахунок земель с/г угідь в межах населеного пункту 

Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1437 прийнято 

Слухали:18.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 



0,1500 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Островському Віктору Адамовичу в  
с.Новосілка в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Островському Віктору Адамовичу в  с.Новосілка 
за рахунок земель с/г угідь в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1438 прийнято 

Слухали:19. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
1,6000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Гавдьо Ларисі Богданівні в  
с.Хоптянка в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,6000 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Гавдьо Ларисі Богданівні в  с.Хоптянка за рахунок 
земель сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту 

Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1439  прийнято 

Слухали:20.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,5000 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Новосілка вул.Богдана Хмельницького,3 та для ведення особистого селянського господарства гр. 
Ціх Володимиру Луковичу  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5000 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Новосілка 
вул.Богдана Хмельницького,3 та для ведення особистого селянського господарства гр. Ціх 
Володимиру Луковичу  в межах населеного пункту 

Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1440 прийнято 

Слухали:21 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Гайдамаха Ларисі Миколаївні в 
с.Панасівка  в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Гайдамаха Ларисі Миколаївні в с.Панасівка  в 
межах населеного пункту.   
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1441 прийнято 

Слухали:22. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,7400 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Остап'є вул.Горби-кінчани 71а, та для ведення особистого селянського господарства гр.Крунь 
Марії Павлівні в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7400 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Остап'є 
вул.Горби-кінчани 71а, та для ведення особистого селянського господарства гр.Крунь Марії 
Павлівні в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1442 прийнято 

Слухали:23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0700 



га. для ведення особистого селянського господарства гр.Перейма Галині Михайлівні в м.Скалат  в 
межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Перейма Галині Михайлівні в м.Скалат  в межах 
населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення1443  прийнято 

Слухали:24. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,1300 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Салик Ігорю Ярославовичу  в  
м.Скалат  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1300 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Салик Ігорю Ярославовичу  в  м.Скалат за 
рахунок  сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1444 прийнято 

Слухали:25. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,3300 га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Городниця вул.Зарічна ,132, та для ведення особистого селянського господарства гр.Білик 
Ярославу Павловичув межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3300 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Городниця 
вул.Зарічна ,132, та для ведення особистого селянського господарства гр.Білик Ярославу 
Павловичув межах населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1445 прийнято 

Слухали:26. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Білик Наталії Павлівні  в  
с.Городниця  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4000 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Білик Наталії Павлівні  в  с.Городниця за рахунок  
сільськогосподарських угідь  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1446 прийнято 

Слухали:27.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Гуцалюк Дануті Антонівні в с.Новосілка в 
межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6000 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Гуцалюк Дануті Антонівні в с.Новосілка за 
рахунок  сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту 

Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1447 прийнято 

Слухали:28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0700 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Несват Надії Ігорівні в с.Теклівка в межах 
населеного пункту.  



Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0700 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Несват Надії Ігорівні в с.Теклівка за рахунок  
сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1448 прийнято 

Слухали:29.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,4000 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Буряк Оксані Ярославівні  в  
с.Остап'є за рахунок  сільськогосподарських угідь  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4000 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Буряк Оксані Ярославівні  в  с.Остап'є за рахунок  
сільськогосподарських угідь  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1449 прийнято 

Слухали:30.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 
га.-для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Криве вул.Залізнодорожна ,1, та для ведення особистого селянського господарства гр.Юхимчук 
Олександру Дмитровичу в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Криве 
вул.Залізнодорожна ,1, та для ведення особистого селянського господарства гр.Юхимчук 
Олександру Дмитровичу в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1450 прийнято 

Слухали:31.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3900 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Шевчуку Петру Івановичу в с.Теклівка в 
межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3900 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Шевчуку Петру Івановичу в с.Теклівка за рахунок  
сільськогосподарських угідь  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1451 прийнято 

Слухали:32.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3200 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Панкевич Галині Миколаївні в 
с.Новосілка  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3200 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Панкевич Галині Миколаївні в с.Новосілка за 
рахунок  сільськогосподарських угідь  в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1452 прийнято 

Слухали:33.Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 07.10.2021 року №1348 «Про 
надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею 1,4000 га -для 
ведення особистого селянського господарства гр.Грабовій Марії Захарівні в с.Поділля , та 
с.Хоптянка в межах населеного пункту.» 

Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 



Вирішили: Внести зміни в рішення Скалатської міської ради від 07.10.2021 року №1348 

Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнт. площею 1,4900 га  для         
ведення особистого селянського господарства гр.Грабовій Марії Захарівні в с.Поділля   та с.      
Хоптянка за рахунок земель комунальної власності с/г призначення в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення1453  прийнято 

Слухали:34.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4200 
га. для ведення особистого селянського господарства гр.Гайдамаха Дарії Петрівні в с.Новосілка  в 
межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4200 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Гайдамаха Дарії Петрівні в с.Новосілка за рахунок 
сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1454 прийнято 

Слухали:35.Про внесення змін до рішення Скалатської міської ради від 15.08.2020 року №3300 «Про 
надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею 1,1700 га -для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Старий 
Скалат пров.Високий ,13 та для ведення особистого селянського господарства гр.Довгань Роману 
Андрійовичу  в межах населеного пункту.» 

Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Внести зміни в рішення Скалатської міської ради від 15.08.2020 року №3300. Дати 
громадянину Довгань Роману Андрійовичу дозвіл на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)загальною  площею 1,1400 га -для будівництва , та обслуговування жилого будинку , 
господарських будівель та споруд в с.Ст. Скалат пров.Високий ,13 та для ведення особистого 
селянського господарства гр.Довгань Роману Андрійовичу  в межах населеного пункту.» 

Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1155 прийнято 

Слухали:36.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 
0,4600 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Шумській Наталії Степанівні  в  
с.Магдалівка  в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвілна виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4600 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Шумській Наталії Степанівні  в  с.Магдалівка за 
рахунок сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту 

Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1456 прийнято 

Слухали:37.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,2500 га.-
для будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в 
с.Ст.Скалат вул.Шевченка,20,гр.Попеляр Івану Петровичу в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,2500 га.-для будівництва , 
та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд в с.Ст.Скалат вул.Шевченка 
,20,  гр.Попеляр Івану Петровичу в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 

Рішення 1457 прийнято 

Слухали:38.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 



0,6400 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Дацків Ганні Михайлівні  в  
с.Остап'є  в межах населеного пункту.  
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6400 га. для 
ведення особистого селянського господарства гр.Дацків Ганні Михайлівні  в  с.Остап'є за рахунок 
сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту.  
Голосували : За – 15 , проти –0 , утр. –0. не голосували –5 . 

Рішення 1458 прийнято 

Слухали:39.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7909 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка 
вул.Панська ,12 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Чорної Ірини 
Климентіївни в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах 
населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7909 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка вул.Панська ,12 
, та для ведення особистого селянського господарства гр.Чорної Ірини Климентіївни за рахунок 
земель с/г призначення в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в 
межах населеного пункту.   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1459 прийнято 

Слухали:40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1525 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Голояд Олександри Ярославівни в с.Поділля , та 
с.Хоптянка      , та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1525 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Голояд Олександри Ярославівни в с.Поділля , та 
с.Хоптянка  за рахунок земель с/г призначення    , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1460 прийнято 

Слухали:41.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3426 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Старий 
Скалат  вул.Совова гора ,12 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Турчин 
Володимира Тарасовича в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в 
межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3426 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Старий Скалат  вул.Совова 
гора ,12 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Турчин Володимира Тарасовича 

за рахунок земель с/г призначення    в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у 
власність  в межах населеного пункту.   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1461  прийнято 

Слухали:42.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5963 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Хоптянка    гр. Ковцун Мирослава Григоровича в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документаціїіз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг.площею 0,5963 га.- для ведення особистого селянського 
господарства в с.Хоптянка гр. Ковцун Мирослава Григоровича за рахунок  земель  с/г призначення  
в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність 

Голосували : За – 16, проти –0 , утр. –0. не голосували –4 



Рішення1462  прийнято 

Слухали:43.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3474 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Касіян Галини Іванівни в с.Криве   , та передачу 
земельної ділянки у власність.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3474 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Касіян Галини Іванівни в с.Криве  за рахунок земель с/г призначення , 

та передачу земельної ділянки у власність.   
Голосували : За – 16, проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1463 прийнято 

Слухали:44.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2083 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці 
вул.Незалежності ,97  гр.Сень Анастазії Дмитрівни в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2083 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці 
вул.Незалежності ,97  гр.Сень Анастазії Дмитрівни за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1464 прийнято 

Слухали:45. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг.пл. 0,1327 га.-для будівництва та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель та споруд  в с.Магдалівка 
вул.Грушевського ,39  гр.Гончарик Богдана Ярославовича в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1327 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Магдалівка 
вул.Грушевського ,39  гр.Гончарик Богдана Ярославовича за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1465  прийнято 

Слухали:46.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2622 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Криве    гр. Соловської Наталії Василівни в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2622 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Криве    гр. Соловської Наталії Василівни за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення1466  прийнято 

Слухали:47. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Городниця 
вул.Сонячна ,95  гр.Матлага Івана Васильовича в межах населеного пункту.    
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,2500 га.-для будівництва , та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель та споруд  в с.Городниця вул.Сонячна ,95  гр.Матлага 
Івана Васильовича за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1467  прийнято 



Слухали:48. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0868 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве 
вул.Залізнодорожна ,12  гр.Підгородецького Володимира Євгеновича в межах населеного пункту.    
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічну документацію документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0868 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве 
вул.Залізнодорожна ,12  гр.Підгородецького Володимира Євгеновича за рахунок земель житлової 
та громадської забудови. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1168 прийнято 

Слухали:50.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5797 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве 
пров.Вишневий ,6 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Шпак Любов Петрівни 

в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність      
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5797 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве пров.Вишневий ,6 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Шпак Любов Петрівни за рахунок земель 
с/г призначення в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1469  прийнято 

Слухали:51.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  загальною площею 0,4786 га.-для будівництва та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель та споруд  в с.Ст.Скалат вул.Совова гора 
,49 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Істоміни Галини Михайлівни в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4786 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Старий Скалат вул.Совова 
гора ,49 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Істоміни Галини Михайлівни за 
рахунок земель с/г призначення в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у 
власність   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1470  прийнято 

Слухали: 52.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  заг. площею 1,1321 га.-для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд  в с.Колодіївка вул.Кружляк ,1 та 
для ведення особистого селянського господарства гр.Маркевич Станіслава Тадейовича в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,1321 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка вул.Кружляк ,1 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Маркевич Станіслава Тадейовича за 
рахунок земель с/г призначення в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у 
власність   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1471 прийнято 

Слухали:53.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6350 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Городниця  гр. Рудзік Андрія Михайловича в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,6350 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Городниця  гр. Рудзік Андрія Михайловича за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4  

Рішення 1472  прийнято 

Слухали:54.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3964 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Городниця  гр.Теленчак Лариси Йосифівни в 

межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,3964 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Городниця  гр.Теленчак Лариси Йосифівни за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1473  прийнято 

Слухали: 55. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5400 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Старий Скалат   гр.Чайка Марії Тарасівни в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5400 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Старий Скалат  гр.Чайка Марії Тарасівни за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1474 прийнято 

Слухали:56.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4781 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Новосілка    гр.Сельської Ольги Петрівни в 
межах населеного пункту , та передачу земельної ділянки у власність.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4781 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Новосілка    гр.Сельської Ольги Петрівни за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельної ділянки у власність.   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1475 прийнято 

Слухали:57.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2879 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Новосілка  гр. Киселиця Наталії Зіновіївни в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,2879 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Новосілка  гр. Киселиця Наталії Зіновіївни за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1476  прийнято 

Слухали:58.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7500 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Панасівка  гр. Маркевич Павла Тадейовича в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,7500 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панасівка  гр. Маркевич Павла Тадейовича за рахунок земель с/г 
призначення  в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 



Рішення 1477  прийнято 

Слухали:59.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3400 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Панасівка  гр. Лебідь Іванни Станіславівни в 
межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,3400 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панасівка  гр. Лебідь Іванни Станіславівни за рахунок земель с/г 
призначення  в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1478  прийнято 

Слухали:60 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2450 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Голояд Зиновія Дмитровича в с.Криве     , та 
передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2450 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Голояд Зиновія Дмитровича в с.Криве за рахунок земель с/г 
призначення  та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1479 прийнято 

Слухали:61.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1543 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Довгань Наталії Романівни  в с.Старий Скалат     , 
та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1543 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Довгань Наталії Романівни  в с.Старий Скалат за рахунок земель с/г 
призначення   та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1480 прийнято 

Слухали:62.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1971 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Остап'є 
вул.Нижні Мазури ,6 гр.Лейцусь Оксани Стефанівни в межах населеного пункту.    
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,1971 га.-для будівництва , та обслуговування 
жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Остап'є вул.Нижні Мазури,6 гр.Лейцусь 
Оксани Стефанівни  за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1481 прийнято 

Слухали:63. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0419 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат 
вул.Богуна ,7 гр.Соболівської Світлани Володимирівни в межах населеного пункту.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) заг. пл.0,0419 га.-для будівництва та обслуговування жилого будинку , 
господарських будівель , та споруд  в м.Скалат вул.Богуна ,7 гр.Соболівської Світлани 
Володимирівни за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1482  прийнято 

Слухали:64. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4721 га.- для 



ведення особистого селянського господарства в с.Панасівка  гр. Садової Марії Миронівни  в межах 
населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,4721 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панасівка  гр. Садової Марії Миронівни за рахунок земель с/г 
призначення   в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1483  прийнято 

Слухали:65. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5134 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в м.Скалат   гр. Заборного Володимира 
Анатолійовича  в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) заг. площею 0,5134 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в м.Скалат   гр. Заборного Володимира Анатолійовича за рахунок земель 
с/г призначення  в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1484  прийнято 

Слухали:67. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1884 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в 
с.Полупанівка вул.Загородня ,50,а гр.Балабан Лілії Іванівни в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі заг.  площею 0,1884 га.-для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд  в с.Полупанівка вул.Загородня ,50,а гр.Балабан Лілії 
Іванівни за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1485 прийнято 

Слухали:68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2095 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Кравець Петра Володимировича  в с.Городниця     
, та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2095 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Кравець Петра Володимировича  в с.Городниця  за рахунок земель с/г 
призначення , та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1486  прийнято 

Слухали:69.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3353 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в м.Скалат  гр. Турчин Лариси Петрівни  в межах 
населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3353 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в м.Скалат  гр. Турчин Лариси Петрівни за рахунок земель с/г 
призначення  в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1487 прийнято 

Слухали:70. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5300 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Остап'є  гр. Китай Марії Степанівни в межах 
населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 



Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5300 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Остап'є  гр. Китай Марії Степанівни за рахунок земель с/г 
призначення  в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1488 прийнято 

Слухали:71.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4134 га.- для 
ведення особистого селянського господарства в с.Криве  гр. Гевчук Степанії Іванівни в межах 
населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4134 га.- для ведення особистого 
селянського господарства в с.Криве  гр. Гевчук Степанії Іванівни за рахунок земель с/г 
призначення в межах населеного пункту , та передачу земельних ділянок у власність. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1489 прийнято 

Слухали:72.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0580 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат 
вул.Леся Курбаса,29А ,а гр.Шпот Ярослави Петрівни  в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0580 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат вул.Леся 
Курбаса,29А ,а гр.Шпот Ярослави Петрівни за рахунок земель житлової та громадської забудови  в 
межах населеного пункту.   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення1490 прийнято 

Слухали:73.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Остап'є 
вул.Верхні Мазури ,23 ,а гр.Китай Марії Степанівни  в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Остап'є вул.Верхні Мазури 
,23 ,а гр.Китай Марії Степанівни за рахунок земель житлової та громадської забудови   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1491 прийнято 

Слухали:74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2002 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Процишин Оксани Василівни в с.Криве    , та 
передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2002 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Процишин Оксани Василівни в с.Криве  за рахунок земель с/г 
призначення та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1492 прийнято 

Слухали:75. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1216 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Городниця 
вул.Зарічна ,124 , гр.Рудзік Андрія Михайловича в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг. площею 0,1216 га.-для будівництва , та обслуговування 
жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Городниця вул.Зарічна ,124 , гр.Рудзік 



Андрія Михайловича за рахунок земель житлової та громадської забудови   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1493 прийнято 

Слухали:76. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1000 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат 
вул.Наливайка ,6  гр.Галан Лариси Василівни в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1000 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в м.Скалат вул.Наливайка ,6  
гр.Галан Лариси Василівни за рахунок земель житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1494  прийнято 

Слухали:77.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5522 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці 
вул.І.Франка8 та для ведення особистого селянського господарства гр.Долінського Петра 
Івановича в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5522 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці вул.І.Франка ,8 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Долінського Петра Івановича в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1495  прийнято 

Слухали:78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4414 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Знак Івана Івановича  в с.Зарубинці  , та передачу 
земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4414 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Знак Івана Івановича  в с.Зарубинці за рахунок земель с/г призначення 

, та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1496 прийнято 

Слухали:79.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4920 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка 
вул.Заборівщина верхня ,23 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Бігус 
Владислава Тадейовича в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в 
межах населеного пункту.    
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4920 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Колодіївка вул.Заборівщина 
верхня ,23 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Бігус Владислава Тадейовича 
за рахунок земель с/г призначення в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у 
власність.    
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1497 прийнято 

Слухали:80. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Колодіївка 
вул.Бацівка ,38  гр.Сапило Ганни Михайлівни в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 



Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Колодіївка вул.Бацівка ,38  
гр.Сапило Ганни Михайлівни в межах населеного пункту.   
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1498 прийнято 

Слухали:81. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Теклівка 
вул.Петлюри С.7 ,  гр.Синеруб Ігоря Омельяновича в межах населеного пункту.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Теклівка вул.Петлюри С.7 ,  
гр.Синеруб Ігоря Омельяновича за рахунок земель житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1499 прийнято 

Слухали:82.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7400 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Панасівка 
вул.Зарічна 19 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Дохтич Ганни Михайлівни 
в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7400 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Панасівка вул.Зарічна 19 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Дохтич Ганни Михайлівни в межах 
населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1500  прийнято 

Слухали:83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1994 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Соловського Володимира Франковича в с.Криве , 

та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1994 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Соловського Володимира Франковича в с.Криве за рахунок земель 
с/г призначення  та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення 1501 прийнято 

Слухали:84.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3700 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве 
вул.Бучинського О.,8 та для ведення особистого селянського господарства гр.Хлистун Романа 
Яремовича в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність 

Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3700 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Криве вул.Бучинського О.,8 , 
та для ведення особистого селянського  господарства гр.Хлистун Романа Яремовича за рахунок 
земель с/г призначення  в межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність 

Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення1502  прийнято 

Слухали:85.Про затвердження технічних документацй із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8098 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці 



вул.І.Франка ,2 , та для ведення особистого селянського господарства гр.Депутат Ніни Ігорівни в 
межах населеного пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8098 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Зарубинці вул.І.Франка ,2 , 
та для ведення особистого селянського господарства гр.Депутат Ніни Ігорівни в межах населеного 
пункту, та передачу земельних ділянок у власність  в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 16 , проти –0 , утр. –0. не голосували –4 

Рішення  1503 прийнято 

Слухали:86. Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  
с.Полупанівка вул.Загородня ,19   гр.Скібньовської Оксани Степанівни в межах населеного пункту 

Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в  с.Полупанівка вул.Загородня 
,19   гр.Скібньовської Оксани Степанівни в межах населеного пункту 

Голосували : За – 17 , проти –0 , утр. –0. не голосували –3 .Депутат Скібньовський А.Т.оголосив 
про конфлікт інтересів. 
Рішення  1504 прийнято 

Слухали:49.Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для 
будівництва , та обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Городниця 
вул.Зарічна ,171 гр.Поруцького Ярослава Івановича в межах населеного пункту.    
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га.-для будівництва , та 
обслуговування жилого будинку , господарських будівель , та споруд  в с.Городниця вул.Зарічна ,171  
гр.Поруцького Ярослава Івановича в межах населеного пункту.    
Голосували : За – 17 , проти –0 , утр. –0. не голосували –3 . Депутатка Поруцька М.Я. оголосила 
про конфлікт інтересів. 
Рішення  1505 прийнято 

Слухали:66.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1785 га.- для 
ведення особистого селянського господарства гр.Іщук Ярослава Богдановича в м.Скалат     , та 
передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1785 га.- для ведення особистого 
селянського господарства гр.Іщук Ярослава Богдановича в м.Скалат , та передачу земельної 
ділянки у власність.  
Голосували : За –  18, проти –0 , утр. –0. не голосували – 2. Депутат Іщук М.В. оголосив про 
конфлікт інтересів. 
Рішення  1506 прийнято 

Слухали:103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Прокопик Марії Миколаївни для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва  площею 1,5200 га  на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної 
ділянки у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Прокопик Марії Миколаївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  
пл.1,5200га  на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1507 прийнято 

Слухали:104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Сарабун Марії Стахівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  



площею 1,5200 га  на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у 
власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Сарабун Марії Стахівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  пл1,5200га  
на території Остап'ївської сільської ради  та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1508 прийнято 

Слухали:106.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Данилюк Ольги Григорівни  для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,0973га. в м.Скалат , та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Данилюк Ольги Григорівни  для ведення особистого селянського господарства  площею 
0,0973га. в м.Скалат , та передачу земельної ділянки у власність 

Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення  1509 прийнято 

Слухали:107. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Довгань Віктору Павловичу для ведення особистого селянського господарства  
пл.0,7400 га на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.   
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Довгань Віктору Павловичу для ведення особистого селянського господарства  площею 0,7400 
га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.   
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1510  прийнято 

Слухали:108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Клімчук Надії Миколаївни  для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,0918 га в м.Скалат , та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Клімчук Надії Миколаївни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,0918 га 
в м.Скалат , та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1511  прийнято 

Слухали:109.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Чуй Роману Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства  
пл.0,6000 га на території Кривенської сільської ради, та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр.Чуй 
Роману Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,6000 га на 
території Кривенської сільської ради, та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1512 прийнято 

Слухали:110.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 
власність гр.Кульпа Генриха Ярославовича  для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,1779га на території Скалатської міської  ради, та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає: Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Кульпа Генриха Ярославовича  для ведення особистого селянського господарства  пл.0,1779га 
на території Скалатської міської  ради, та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1. 

Рішення  1513прийнято 

Слухали:111.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Радішевської Оксани Романівни  для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,1500 га на території Кривенської сільської ради , та передачу земельної ділянки у 
власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 



Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Радішевської Оксани Романівни  для ведення особистого селянського господарства  пл..0,1500 
га на території Кривенської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1514 прийнято 

Слухали:112.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 
власність гр.Малюк Ольги Богданівни  для ведення особистого селянського господарства  
пл.0,4221 га на території Кривенської сільської ради, та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Малюк Ольги Богданівни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,4221 га 
на території Кривенської сільської   ради, та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1. 

Рішення 1515 прийнято 

Слухали:113.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Томас Марії Зіновіївни  для ведення особистого селянського господарства  пл.0,2000га 
на території Магдалівської  сільської ради та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Томас Марії Зіновіївни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2000 га на 
території Магдалівської  сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1516 прийнято 

Слухали:114.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 
власність гр.Дунас Олесі Андріївни  для ведення особистого селянського господарства  пл.0,5500га 
на території Староскалатської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Дунас Олесі Андріївни  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,5500 га на 
території Староскалатської   сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1517 прийнято 

Слухали:115.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Савончак Василя Михайловича для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,8500 га  на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у 
власність.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Савончак Василя Михайловича для ведення особистого селянського господарства  пл.0,8500га  
на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1. 

Рішення  не  прийнято 

Слухали:116 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Кішка Ігоря Богдановича для ведення особистого селянського господарства  
пл.0,8500га  на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Кішка Ігоря Богдановича для ведення особистого селянського господарства  площею 0,8500 га   
на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1. 

Рішення 1518 прийнято 

Слухали:117.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Сапило Ганні Михайлівні для ведення особистого селянського господарства  площею 
1,5000 га   в с.Колодіївка  , та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Сапило Ганні Михайлівні для ведення особистого селянського господарства  площею 1,5000 га   
в с.Колодіївка  , та передачу земельної ділянки у власність. 



Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1519  прийнято 

Слухали:118.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Чоп'як Михайла Івановича для ведення особистого селянського господарства  площею 
0,8074га на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення не прийнято 

Слухали:119.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у 
власність гр.Вергун Василя Івановича  для ведення особистого селянського господарства  
пл..0,7904га на території Колодіївської  сільської ради та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність 
гр.Вергун Василя Івановича  для ведення особистого селянського господарства  площею 0,7904 га 
на території Колодіївської  сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1. 

Рішення1520 прийнято 

Слухали:120.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Депутат Романа Романовича для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,8503 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у 
власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Депутат Романа Романовича для ведення особистого селянського господарства  площею 0,8503 
га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1521  прийнято 

Слухали:121.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Прокопик Лілії Михайлівни для ведення особистого селянського господарства  
площею 2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у 
власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Прокопик Лілії Михайлівни для ведення особистого селянського господарства  площею 2,0000 
га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1522 прийнято 

Слухали:122.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Чухарської Наталії Степанівни для ведення особистого селянського господарства  
площею 2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у 
власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Чухарської Наталії Степанівни для ведення особистого селянського господарства  площею 
2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1523 прийнято 

Слухали:123Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Пилипишин Віталія Богдановича для ведення особистого селянського господарства  площею 
2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Пилипишин Віталія Богдановича для ведення особистого селянського господарства  площею 
2,0000 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1524 прийнято 



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.Бугель Івану Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства  площею 1,5200 га   
на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр. 
Бугель Івану Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства  площею 1,5200 га   на 
території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1525 прийнято 

Слухали: 105.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Кец Дмитру Романовичу для ведення особистого селянського господарства  
пл..2,0000га   на території Остап'ївської сільської ради та передачу земельної ділянки у власність.  
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр.Кец 
Дмитру Романовичу для ведення особистого селянського господарства  площею 2,0000 га   на 
території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували : За –18  , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 .Депутат Кец Р.М. оголосив про 
конфлікт інтересів. 
Рішення  1526прийнято 

Слухали:118.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність гр.Чоп'як Михайла Івановича для ведення особистого селянського господарства  площею 
0,8074 га   на території Остап'ївської сільської ради , та передачу земельної ділянки у власність.  
Голосували: За -15, проти -1, утр.- 2, не гол. – 2.       Савончак П.В. оголосив про конфлікт 
інтересів. 
Рішення  не прийнято 

Слухали: 87. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2936 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Кобилянської Галини Володимирівни  на території Староскалатської сільської ради. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2936 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Кобилянської Галини Володимирівни  на території Староскалатської сільської ради. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1527 прийнято 

Слухали: 88. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Прокопик Степану Івановичу в селі Остап'є.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Прокопик Степану 
Івановичу в селі Остап'є.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1528 прийнято 

Слухали:89. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,8309 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Савіцькому Михайлу Миколайовичу в с. Старий Скалат 

Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,8309 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Савіцькому Михайлу Миколайовичу в с. Старий Скалат 

Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1529прийнято 

Слухали:90. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4956 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Коломиєць Олегу Івановичу в с. Старий Скалат.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4956 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Коломиєць Олегу 
Івановичу в с. Старий Скалат 

Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 



Рішення 1530 прийнято 

Слухали: 91. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3300 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Турчин Іванні Петрівні в с. Старий Скалат 

Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3300 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Турчин Іванні 
Петрівні в с. Старий Скалат . 

Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1531  прийнято 

Слухали:92. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2994 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Сабат Роману Броніславовичу в с. Старий Скалат 

Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2994 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Сабат 
Роману Броніславовичу в с. Старий Скалат 

Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1532  прийнято 

Слухали:93. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5569 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Старій Ганні Леонівні в с. Старий Скалат 

Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,5569 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Старій Ганні 
Леонівні в с. Старий Скалат 

Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1533 прийнято 

Слухали:94. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Стасіну Сергію Богдановичу на території Колодіївської сільської ради . 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Стасіну Сергію 
Богдановичу на території Колодіївської сільської ради . 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1534 прийнято 

Слухали:95 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2200 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Гуменюк 
Аліні Орестівні на території Колодіївської  сільської ради.  
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2200 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Гуменюк Аліні 
Орестівні на території Колодіївської  сільської ради.  
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1535  прийнято 

Слухали:96. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,5300 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Свіршко Ірині Михайлівні  в с.Остап'є  в межах населеного пункту. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площею 0,5300 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Свіршко 
Ірині Михайлівні  в с.Остап'є  в межах населеного пункту. 
Голосували : За –19  , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1 

Рішення 1536 прийнято 

Слухали: 97. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Зінченко Ользі Павлівні  в м.Скалат  в межах населеного пункту. 



Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Зінченко 
Ользі Павлівні  в м.Скалат  в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували – 1. 

Рішення 1537 прийнято 

Слухали: 98. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,7600 га. для ведення особистого селянського господарства 
гр.Хавець Дмитру Васильовичу в с.Колодіївка   в межах населеного пункту. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площею 0,7600 га. для ведення особистого селянського господарства гр.Хавець 
Дмитру Васильовичу в с.Колодіївка   в межах населеного пункту. 
Голосували : За –19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1538 прийнято 

Слухали:99. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2220 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Козловській Марії Павлівні  в с. Старий Скалат 

Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2220 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Козловській Марії 
Павлівні  в с. Старий Скалат 

Голосували : За –19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення1539 прийнято 

Слухали: 100. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1858 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Перчик Мирославі Іванівні  на території Староскалатської сільської ради. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1858 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Перчик Мирославі 
Іванівні  на території Староскалатської сільської ради. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1540 прийнято 

Слухали:101. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського господарства  
гр.Кучер Василю Петровичу в м.Скалат   в межах населеного пункту. 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок площею 0,1400 га. для ведення особистого селянського господарства  гр.Кучер 
Василю Петровичу в м.Скалат   в межах населеного пункту. 
Голосували : За – 19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення  1541прийнято 

Слухали: 124. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 2,1469 га. для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва громадянину Петрик Олегу  Михайловичу за рахунок земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення на території Остап'ївської сільської ради. 
Вирішили: Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 2,1469 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину 
Петрик Олегу  Михайловичу за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення на території Остап'ївської сільської ради. 
Голосували : За – 17 , проти –0 , утр. –2. не голосували – 1. 

Рішення  1542 прийнято 

Слухали:125.Про розгляд звернення старости Остап'ївського старостинського округу Попівчак 
Марії Михайлівни. Про резервування земельної ділянки комунальної власності у подальшому для 
відведення під кладовище   

Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Зарезервувати земельну ділянку комунальної власності ор. площею 4.00га у подальшому 
для відведення під кладовище   

Голосували : За –17 , проти –0 , утр. –1. не голосували –2 . 

Рішення1543  прийнято 



Слухали: 126.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення  пл.1,3590 га 
для розміщення, та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробно , машинобудівної та іншої промисловості фізичній особі Олійник Богдану Степановичу. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Дати дозвіл виконавчому комітету Скалатської міської ради на розробку звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення  пл..1,3590 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості фізичній особі Олійник Богдану Степановичу  в 
м.Скалат. 
Голосували : За –17 , проти –0 , утр. –2. не голосували –1 . 

Рішення 1544 прийнято 

Слухали: 127.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення  пл. 0,4156 га 
для комерційного використання гр.Чоп'як Михайлу Івановичу на території с.Остап'є. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл виконавчому комітету Скалатської міської ради на розробку звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення  площею 0,4156 
га для комерційного використання гр.Чоп'як Михайлу Івановичу на території с.Остап'є. 
Голосували:За –15, проти –2, утр. –0. не голосували –3.Савончак П.В. оголосив про конфлікт 
інтересів. 
Рішення 1545 прийнято 

Слухали: 128.Про включення в перелік земельних ділянок з продажу права оренди на земельних 
торгах(аукціоні)земельної ділянки  орієнтовною 6,9959га. на території Зарубинецької сільської 
ради та надання дозволу на розроблення документації із землеустрою , та підготовку земельної 
ділянки для продажу права оренди на земельних торгах  у формі аукціону. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Включити до переліку земельних ділянок з продажу права оренди на земельних торгах 
(аукціоні)земельної ділянки  орієнтовною 6,9959 га. на території Зарубинецької сільської ради , та 
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою , та підготовку земельної ділянки для 
продажу права оренди на земельних торгах  у формі аукціону. 
Голосували : За –19 , проти –0 , утр. –0. не голосували –1 . 

Рішення 1546 прийнято 

Слухали: 129. Про реєстрацію земельної ділянки на території Магдалівської сільської ради 
Підволочиського району, Тернопільської області.. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Скалатській міській раді зареєструвати речове право комунальної власності на земельну 
ділянку площею 0.2000 га землі с/г призначення , сформованої в результаті поділу земельної ділянки 
площею 0.4000га землі с/г призначення ( землі запасу) 

Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 . 

Рішення  1547 прийнято 

Слухали: 129. Про реєстрацію земельної ділянки на території Подільської сільської ради 
Тернопільського району, Тернопільської області.. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Скалатській міській раді зареєструвати речове право комунальної власності с/г 
призначення на на території Подільської сільської ради 

Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 . 

Рішення  1548 прийнято 

Слухали: 129. Про реєстрацію земельної ділянки на території Остап ївської сільської ради 
Підволочиського району, Тернопільської області.. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Скалатській міській раді зареєструвати речове право комунальної власності с/г 
призначення на території Остап ївської сільської ради 

Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 

Рішення  1549 прийнято 

Слухали: 130. Про розроблення детального плану території з метою будівництва водонапірної башти 
, що входить в систему водопостачання масиву житлової забудови  в селі Городниця на території 
Скалатської міської ради в межах населеного пункту. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Розглядати на наступній сесії 



Слухали: 131. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с.Криве Тернопільського району Тернопільської області 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Криве Тернопільського району Тернопільської області 
Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 

Рішення 1550 прийнято 

Слухали: 132. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с.Колодіївка Тернопільського району Тернопільської області 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Колодіївка Тернопільського району Тернопільської області 
Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 

Рішення  1551прийнято 

Слухали: 133. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с.Панасівка  Тернопільського району Тернопільської області 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Панасівка  Тернопільського району Тернопільської області 
Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 

Рішення 1552 прийнято 

Слухали: 134. Про розроблення детального плану території з метою зиїміни цільового призначення 
земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення на землі 
рекреаційного призначення на території Кривенської сільської ради . 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Дати дозвіл виконавчому комітету Скалатської міської ради на розробку детального 
плану території з метою зиїміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності с/г 
призначення на землі рекреаційного призначення на території Кривенської сільської ради . 
Голосували : За –16 , проти –2 , утр. –0. не голосували –2 

Рішення 1553 прийнято 

Слухали: 135. Про припинення договору оренди земельної ділянки 0,0120 га. в м.Скалат з 
Барановським О.М. в зв'язку з закінченням сроку на який його було укладено . 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили:Припинити договір оренди від 20.08.2014 року земельної ділянки0,0120 га. в м.Скалат з 
Барановським О.М. в зв'язку з закінченням сроку на який його було укладено . 
Голосували : За –18 , проти –0 , утр. –0. не голосували –2 

Рішення 1554 прийнято 

Слухали: 136. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні). 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Голосували : За –10 , проти –2 , утр. –5. не голосували –3 

Рішення не прийнято 

Слухали: 137.Про затвердження проекту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки в оренду  

ПП «ПСП Аметист» для  іншого с/г призначення розташованої за межами населеного пункту на 
території  Староскалатської сільської ради та передачу земельної ділянки в оренду. 
Доповідає:Олексюк С.Л.-т.в.о.керівника відділу земельних відносин та комунальної  власності 
Вирішили: Затвердити проект землеустрою , щодо відведення земельної ділянки в оренду  ПП 
«ПСП Аметист» площею 0,6745 га. для  іншого сільськогосподарського призначення розташованої 
за межами населеного пункту на території Староскалатської сільської ради та передачу земельної 
ділянки в оренду. 
Голосували : За –14 , проти –0 , утр. –1. не голосували –5 

Рішення №1555  прийнято 

Слухали: Про затвердження технічної документацї із землеустрою щодо встановлення  меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) заг.площею 0,2500 га.-для будівництва та  

 




