
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
В О С Ь М А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/8/30                                                                                       від 10.06.2016 року

Про  надання  згоди  на  передачу  у
власність  земельної  ділянки  для
ведення садівництва

Розглянувши  заяви громадян, про надання згоди на передачу у власність земельної ділянки
для ведення садівництва, розпорядження РДА від 08.06.2016 р. № 238-од “ Про затвердження
детального  плану  території,  розташованої  за  межами  населеного  пункту,  для  надання
учасникам  АТО  під  індивідуальне  садівництво”,   наказ  Держземгеокадастру  України  від
15.10.2014р.  №  328  “Про  ведення  в  дію  рішень  колегії  Держземгеокадастра  України  від
14.10.2014р.”,  пропозиції  постійної  депутатської  комісії  з  питань  земельних  відносин,
архітектури, будівництва (протокол №10 від 08.06. 2016р.), керуючись   Земельним Кодексом
України  ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Присвоїти назву  вулиці, яка знаходиться на території Збаразької міської ради поза межами
населеного пункту та утворена у відповідності  до містобудівної  документації-  детального
плану території для ведення індивідуального садівництва,    вулиця Озерна 

2.  Дати  згоду   на  передачу  у  власність  земельних  ділянок  для  ведення  індивідуального
садівництва  із  земель  запасу,  угіддя  рілля  сільськогосподарського  призначення,  які
знаходиться за межами населеного пункту м. Збаража  наступним громадянам :
2.1.гр.  Макарському Володимиру  Володимировичу  земельну  ділянку  площею  0,097  га  за
адресою Тернопільська обл.  Збаразький район,  вул.  Озерна,1 територія  Збаразької  міської
ради.
2.2  гр.  Мандзюку Ігорю Володимировичу земельну ділянку площею 0,097 га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,2 територія Збаразької міської ради.
2.3 гр. Гудим Миколі Івановичу  земельну ділянку площею 0,12 га за адресою Тернопільська
обл. Збаразький район, вул. Озерна,3 територія Збаразької міської ради.
2.4  гр.  Комарчуку  Михайлу  Антоновичу  земельну  ділянку  площею  0,12  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,4 територія Збаразької міської ради.
2.5 гр.  Декалюку Олександру Миколайовичу  земельну ділянку площею 0,12 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,5 територія Збаразької міської ради.
2.6  гр.  Попівняку Руслану Анатолійовичу  земельну ділянку площею 0,09 га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,6 територія Збаразької міської ради.



2.7  гр. Чабан Зіні Іванівні   земельну ділянку площею 0,0117 га за адресою Тернопільська
обл. Збаразький район, вул. Озерна,7 територія Збаразької міської ради.
2.8  гр.  Мусько  Миколі  Леонідовичу   земельну  ділянку  площею  0,095  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,8 територія Збаразької міської ради.
2.9 гр.  Киричок  Людмилі  Андріївні  земельну  ділянку  площею  0,095  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,9 територія Збаразької міської ради.
2.10  гр.  П`єху  Богдану  Івановичу   земельну  ділянку  площею  0,095  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,10 територія Збаразької міської ради.
2.11  гр.Симіву  Володимиру  Ігоровичу  земельну  ділянку  площею  0,095  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,11 територія Збаразької міської ради.
2.12  гр.  Митнику  Петру  Михайловичу   земельну  ділянку  площею  0,097  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,12 територія Збаразької міської ради.
2.13  гр.  Ничці  Василю Володимировичу  земельну ділянку площею 0,096  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,13 територія Збаразької міської ради.
2.14  гр.  Двигайлу  Юрію  Григоровичу  земельну  ділянку  площею  0,096  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,14 територія Збаразької міської ради.
2.15 гр.  Чичоті  Володимиру Богдановичу  земельну ділянку площею 0,097 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,15 територія Збаразької міської ради.
2.16 гр.  Святківському Юрію Андрійовичу земельну ділянку площею 0,095 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,16 територія Збаразької міської ради.
2.17 гр. Борисевич Ірині Ростиславівні             земельну ділянку площею 0,097 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,17 територія Збаразької міської ради.
2.18 гр.  Лучишину Віталію Олександровичу земельну ділянку площею 0,094 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,18 територія Збаразької міської ради.
2.19   гр.  Гуменюку Ігорю Михайловичу  земельну ділянку площею  0,093  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,19 територія Збаразької міської ради.
2.20  гр. Михальському Івану Романовичу   земельну ділянку площею 0,093 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,20 територія Збаразької міської ради.
2.21 гр.  Присяжнюку Віталію Петровичу  земельну ділянку площею 0,093 га  за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,21 територія Збаразької міської ради.
2.22 гр. Макуху Володимиру Володимировичу  земельну ділянку площею 0,093 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,22 територія Збаразької міської ради
2.23  гр.  Піпашу Олексію Михайловичу   земельну ділянку площею 0,093  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,23 територія Збаразької міської ради
2.24 гр. Терлецькому Василю Васильовичу   земельну ділянку площею 0,093 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,24 територія Збаразької міської ради
2.25 гр.  Коровець Олександру Васильовичу земельну ділянку площею 0,093 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,25 територія Збаразької міської ради
2.26  гр.  Тиньо   Тарасу  Романовичу  земельну  ділянку  площею  0,093  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,26 територія Збаразької міської ради
2.27  гр.   Парію  Роману  Богдановичу  земельну  ділянку  площею  0,093  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,27 територія Збаразької міської ради
2.28 гр.   Саричеву Олександру Ігоровичу земельну ділянку площею 0,093 га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,28 територія Збаразької міської ради
2.29  гр.  Міньку  Борису  Богдановичу   земельну  ділянку  площею  0,093  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,29 територія Збаразької міської ради
2.30  гр.  Гончаруку  Володимиру Олександровичу   земельну ділянку площею 0,095  га  за
адресою Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,30 територія Збаразької міської
ради
2.31  гр.  Бернику  Ігор  Володимирович  земельну  ділянку  площею  0,096  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,31 територія Збаразької міської ради.
2.32 гр.  Колодійчаку Юрію Володимировичу земельну ділянку площею 0,08га за адресою



Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,32 територія Збаразької міської ради
2.33  гр.Товарницькому  Руслану  Владиславовичу  земельну  ділянку  площею  0,082  га  за
адресою Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,33 територія Збаразької міської
ради
2.34 гр. Дончаку Любомиру Володимировичу земельну ділянку площею 0,082 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,34 територія Збаразької міської ради
2.35 гр.  В`юн Анатолію Володимировичу земельну ділянку площею 0,082  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,35 територія Збаразької міської ради
2.36  гр.  Яремі  Сергію  Романовичу  земельну  ділянку  площею  0,082  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,36 територія Збаразької міської ради
2.37 гр. Кибалюку Юрію Володимировичу  земельну ділянку площею 0,082 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,37 територія Збаразької міської ради
2.38 гр.  Дякун Марії Теодорівні земельну ділянку площею 0,082 га за адресою Тернопільська
обл. Збаразький район, вул. Озерна,38 територія Збаразької міської ради
2.39 гр.  Хомишаку Роману Володимировичу земельну ділянку площею 0,080 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,39територія Збаразької міської ради
2.40  гр.  Роздольському  Ростиславу  Васильовичу  земельну  ділянку  площею  0,082  га  за
адресою Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,40 територія Збаразької міської
ради
2.41  гр.  Собко  Вадиму  Володимировичу  земельну  ділянку  площею  0,083  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,41 територія Збаразької міської ради
2.42  гр.   Кузьмі  Андрію  Васильовичу  земельну  ділянку  площею  0,089  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,42 територія Збаразької міської ради
2.43 гр.  Ванжулі Анатолію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,086 га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,43 територія Збаразької міської ради
2.44  гр.Козирі  Івану  Олександровичу  земельну  ділянку  площею  0,086  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,44 територія Збаразької міської ради
2.45 гр. Барбачинському Володимиру Миколайовичу  земельну ділянку площею 0,086 га за
адресою Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,45 територія Збаразької міської
ради
2.46  гр.   Бойку  Андрію  Віталійовичу  земельну  ділянку  площею  0,086  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,46 територія Збаразької міської ради
2.47 гр. Полярушу Андрію Олександровичу  земельну ділянку площею 0,086 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,47 територія Збаразької міської ради
2.48  гр.  Бульчаку Юрію Володимировичу земельну ділянку площею 0,086  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,48 територія Збаразької міської ради
2.49 гр.  Майловському Ігорю володимировичу земельну ділянку площею 0,086 га за адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,49 територія Збаразької міської ради
2.50  гр.  Лучкіну  Сергію  Васильовичу  земельну  ділянку  площею  0,086  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,50 територія Збаразької міської ради
2.51  гр.  Зимбовичу  Сергію  Сергійовичу  земельну  ділянку  площею  0,086  га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,51 територія Збаразької міської ради
2.52 гр.   Куцевичу Василю Михайловичу земельну ділянку площею 0,089 га  за  адресою
Тернопільська обл. Збаразький район, вул. Озерна,52 територія Збаразької міської ради
3.  Рекомендувати звернутись до Головного управління Держземгеокадастра у Тернопільській
області  для  отримання   дозволу  на  складання  проекту  землеустрою  щодо   відведення
земельних ділянок.

    Міський голова Збаража              Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
Присяжнюк 
Мартиненко 
Напованець 
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