
   
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  
V I I І  С К Л И К А Н Н Я  
 Ч Е Т В Е Р ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/4/41                                                                                                          від 27.01.2021 року 

 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 

 

 Розглянувши заяви гр. Вардецького О. І. ( вх. № В-653/2.7 від 24.12.2020р.), гр. 

Ліщинського І. Є. ( вх. № Л-641/2.7 від 23.12.2020р.), гр. Сарабун Н. М.( вх. № С-621/2.7 від 

22.12.2020р.), гр. Ратушняк Л. І. ( вх. № Р-694/2.7 від 30.12.2020р.), гр. Комаринської Х. І.( вх. № 

К-682/2.7 від 30.12.2020р.), гр. Матвіїшин О. М.( вх. № М-691/2.7 від 30.12.2020р.), гр. Пірог Г. 

І. ( вх. № П-681/2.7 від 30.12.2020р.), гр. Ільницького В. І. ( вх. № І-689/2.7 від 30.12.2020р.), гр. 

Чорняк А. В. ( вх. № Ч-665/2.7 від 28.12.2020р.), гр. Степаненко І. А. ( вх. № С-675/2.7 від 

29.12.2020р.), гр. Фейцарук Ю. В. ( вх. № Ф-622/2.7 від 22.12.2020р.),  гр. Таращука В. М. ( вх. 

№ Т-623/2.7 від 22.12.2020р.), гр. Чичоти Л. В. ( вх. № Ч-624/2.7 від 22.12.2020р.), гр. Кінь Л. Я. 

( вх. № К-692/2.7 від 30.12.2020р.), гр. Дацюк М. П. ( вх. № Д-05/2.7 від 04.01.2021р.), гр. Олійник 

А. М. ( вх. № О-12/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Олійник О. М. ( вх. № О-11/2.7 від 05.01.2021р.),                  

гр. Довгань Н. В. ( вх. № Д-10/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Рибачок В. Я. ( вх. № Р-30/2.7 від 

05.01.2021р.), гр. Бадрах О. К. ( вх. № Б-35/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Ткачука В. Г. ( вх. № Т-67/2.7 

від 11.01.2021р.), гр. Тененьської М. С. ( вх. № Т-79/2.7 від 12.01.2021р.), гр. Худик М. Т.( вх. № 

Х-91/2.7 від 12.01.2021р.), гр. Заровенного В. А. ( вх. № З-92/2.7 від 12.01.2021р.),             гр. 

Герас А. В. ( вх. № Г-118/2.7 від 14.01.2021р.), гр. Милян Є. В. ( вх. № М-120/2.7 від 14.01.2021р.), 

гр. Микитюк М. П. ( вх. № М-115/2.7 від 14.01.2021р.), гр. Ліщинського В. І. ( вх. № Л-156/2.7 

від 15.01.2021р.), гр. Дмитришина А. Я. ( вх. № Д-147/2.7 від 15.01.2021р.), гр. Древніцької І. О. 

( вх. № Д-183/2.7 від 20.01.2021р.), гр. Біняж І. Г.( вх. № Б-182/2.7 від 20.01.2021р.), гр. Стрілець 

О. Я. ( вх. № С-184/2.7 від 20.01.2021р.), гр. Різник Б. В. ( вх. № Р-187/2.7 від 20.01.2021р.), гр. 

Різник О. П. ( вх. № Р-189/2.7 від 20.01.2021р.), гр. Сосновської Ю. П. ( вх. № С-117/2.7 від 

14.01.2021р.), гр. Заєць В. В. ( вх. № З-211/2.7 від 21.01.2021р.),             гр. Купини В. В. ( вх. № 

К-230/2.7 від 21.01.2021р.) проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, врахувавши дані земельно-

облікових документів та  кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол №4 від 21.01.2021 р., протокол №5 від 26.01.2021р.), керуючись ст. 12, 

19, 20,40, 81,116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, ст. 21 Закону України 

“Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень” сесія міської ради 
 

 



 

ВИРІШИЛА: 

 

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

0,1392 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Доброводи гр. Вардецькому Олександру Івановичу. 
1.1. Передати у власність гр. Вардецькому Олександру Івановичу земельну ділянку кадастровий 

номер 6122482400:02:001:0597, площею 0,1392 га. для ведення особистого селянського 

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

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

0,2000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Доброводи гр. Ліщинському Івану Євгеновичу. 
2.1. Передати у власність гр. Ліщинському Івану Євгеновичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482400:02:002:0982, площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

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

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

0,0859 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Залужжя гр. Сарабун Наталії Миколаївні. 
3.1. Передати у власність гр. Сарабун Наталії Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488200:01:003:0076, площею 0,0859 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

0,2700 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с. Шимківці гр. Ратушняк Людмилі Іванівні. 
4.1. Передати у власність гр. Ратушняк Людмилі Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:01:002:0108, площею 0,2700 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

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

0,2180 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Грицівці гр. Комаринській Христині Ігорівні. 
5.1. Передати у власність гр. Комаринській Христині Ігорівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488400:02:001:0591, площею 0,2180 га. для ведення особистого селянського 

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

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

0,0895 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Опрілівці гр. Матвіїшин Оксані Мирославівні. 
6.1. Передати у власність гр. Матвіїшин Оксані Мирославівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0072, площею 0,0895 га. для ведення особистого селянського 

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

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



0,3666 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

с. Олишківці гр. Пірог Ганні Іванівні. 
7.1. Передати у власність гр. Пірог Ганні Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483300:04:001:0283, площею 0,3666 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту                            

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

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Новики гр. Ільницькому Василю Ігоровичу. 
8.1. Передати у власність гр. Ільницькому Василю Ігоровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:02:001:0395, площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського 

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

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

0,2333 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Максимівка гр. Чорняку Андрію Володимировичу. 
9.1. Передати у власність гр. Чорняку Андрію Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122486400:02:001:0417, площею 0,2333 га. для ведення особистого селянського 

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

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

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Ліски гр. Степаненко Ірині Андріївні. 
10.1. Передати у власність гр. Степаненко Ірині Андріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483000:03:002:0036, площею 0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Ліски. 
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,2660 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Мусорівці гр. Фейцарук Юлії Володимирівні. 
11.1. Передати у власність гр. Фейцарук Юлії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483900:05:001:0273, площею 1,2660 га. для ведення особистого селянського 

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

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

0,3960 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Капустинський Ліс гр. Таращуку Володимиру Миколайовичу. 
12.1. Передати у власність гр. Таращуку Володимиру Миколайовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122483900:04:001:0078, площею 0,3960 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Капустинський Ліс. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2197 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

Капустинський Ліс гр. Чичоті Любові Василівні. 
13.1. Передати у власність гр. Чичоті Любові Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483900:04:001:0079, площею 0,2197 га. для ведення особистого селянського господарства із 



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

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

0,1520 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

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

Доброводи  гр. Кінь Лілії Ярославівні. 
14.1. Передати у власність гр. Кінь Лілії Ярославівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122482400:02:002:1000, площею 0,1520 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

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

0,4613 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

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

с. Гніздичне гр. Дацюк Марії Пилипівні. 
15.1. Передати у власність гр. Дацюк Марії Пилипівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122481800:02:003:0436, площею 0,4613 га. для ведення особистого селянського господарства із 

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

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

1.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту                    

с.  Шимківці гр. Олійник Андрію Миколайовичу. 
16.1. Передати у власність гр. Олійник Андрію Миколайовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122489600:01:002:0623, площею 1.0000 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

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

0.1000 га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Травнева із земель запасу, 

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

с. Шимківці гр. Олійник Ользі Миколаївні. 
17.1. Передати у власність гр. Олійник Ользі Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:02:003:0321, площею 0.1000 га. для  ведення особистого селянського господарства 

по вул. Травнева із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Шимківці. 
18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту              

с. Шимківці  гр. Довгань Наталії Василівні. 
18.1. Передати у власність гр. Довгань Наталії Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:01:002:0625, площею 1.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного пункту              

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

0.1500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с.Доброводи гр. Рибачок Василю Ярославовичу. 
19.1. Передати у власність гр. Рибачок Василю Ярославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482400:02:001:0610, площею 0.1500 га. для  ведення особистого селянського 

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

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

0.3000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 



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

с. Чернихівці гр. Бадрах Олександру Костянтиновичу. 
20.1. Передати у власність гр. Бадрах Олександру Костянтиновичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122488800:02:003:0491, площею 0.3000 га. для  ведення особистого 

селянського господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Чернихівці. 
21.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1059 га. для ведення особистого селянського господарства по вул. Ополянка із земель запасу, 

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

с.Залужжя гр. Ткачуку Володимиру Григоровичу. 
21.1. Передати у власність гр. Ткачуку Володимиру Григоровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:01:003:0605, площею 0.1059 га. для  ведення особистого селянського 

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

межах населеного пункту с. Залужжя. 
22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.8874 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту               

с. Чернихівці  гр. Тененьській Марії Степанівні. 
22.1. Передати у власність гр. Тененьській Марії Степанівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:005:0034, площею 0.8874 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

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

0.1200 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Чернихівці гр. Худик Миколі Тарасовичу. 
23.1. Передати у власність гр. Худик Миколі Тарасовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:02:001:0220, площею 0.1200 га. для  ведення особистого селянського господарства 

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

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

0.4224 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Старий Збараж гр. Заровенному Василю Антоновичу. 
24.1. Передати у власність гр. Заровенному Василю Антоновичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488200:02:001:0707, площею 0.4224 га. для  ведення особистого селянського 

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

пункту с. Старий Збараж. 
25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1352 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Зарудечко гр. Герасу Андрію Володимировичу. 
25.1. Передати у власність гр. Герасу Андрію Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483900:03:001:0094, площею 0,1352 га. для  ведення особистого селянського 

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

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

0,3958 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Мусорівці гр. Миляну Євгену Васильовичу. 
26.1. Передати у власність гр. Миляну Євгену Васильовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122483900:05:001:0277, площею 0,3958 га. для  ведення особистого селянського 



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

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

1,1498 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Капустинський Ліс гр. Микитюк Марії Петрівні. 
27.1. Передати у власність гр. Микитюк Марії Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483900:04:001:0050, площею 1,1498 га. для  ведення особистого селянського господарства 

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

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

0,1999 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

с. Доброводи гр. Ліщинському Василю Івановичу. 
28.1. Передати у власність гр. Ліщинському Василю Івановичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482400:02:002:1012, площею 0,1999 га. для ведення особистого селянського 

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

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

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

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту              

с. Колодне  гр. Дмитришину Андрію Ярославовичу. 
29.1. Передати у власність гр. Дмитришину Андрію Ярославовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122484800:01:004:0611, площею 1,0000 га. для  ведення особистого 

селянського господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за 

межах населеного пункту с. Колодне. 
30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,0524 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту              

с. Чернихівці  гр. Древніцькій Ірині Олексіївні . 
30.1. Передати у власність гр. Древніцькій Ірині Олексіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:01:002:0535, площею 0,0524 га. для  ведення особистого селянського господарства  

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного пункту с. 

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

0,8758 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту             

с. Шимківці гр. Біняж Ігорю Георгійовичу . 
31.1. Передати у власність гр. Біняж Ігорю Георгійовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:01:002:0306, площею 0,8758 га. для  ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного пункту                          

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

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Чернихівці  гр. Стрілець Ользі Ярославівні. 
32.1. Передати у власність гр. Стрілець Ользі Ярославівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:02:003:0492, площею 0,1000 га. для  ведення особистого селянського господарства 

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

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

0,1888 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 



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

с. Чернихівці  гр. Різник Богдану Володимировичу. 
33.1. Передати у власність гр. Різник Богдану Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122488800:01:002:0151, площею 0,1888 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту 

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

0,0886 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Чернихівці  гр. Різник Оксані Петрівні. 
34.1. Передати у власність гр. Різник Оксані Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122488800:02:003:0494, площею 0,0886 га. для  ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище) в межах населеного пункту             

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

0,2947 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу,  

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

с. Капустинці гр. Сосновській Юлії Петрівні. 
35.1. Передати у власність гр. Сосновській Юлії Петрівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483900:02:001:0241, площею 0,2947 га. для  ведення особистого селянського господарства 

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

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

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Заруддя  гр. Заєць Василю Васильовичу. 
36.1. Передати у власність гр. Заєць Василю Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122483300:02:001:0680, площею 0,5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

0.2600 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Опрілівці гр. Купині Василю Володимировичу. 
37.1. Передати у власність гр. Купині Василю Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:03:001:0073, площею 0.2600 га. для  ведення особистого селянського 

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

пункту с. Опрілівці. 
38. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
39. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 
40. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 

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

 

 

Міський голова Збаража                                                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 
 


