
 
 

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  

 Ш О С ТА  С Е С І Я  
 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIІI/6/58                                                                                              від 05.03.2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   

 

Розглянувши заяви гр. Пайдяка Л. В. (вх. № П-510/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Паламар В. І. (вх. № 

П-278/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. Басенко Т. Р. (вх. № Б-358/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Казьмірчук С. 

П. (вх. № К-349/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Бачинської Г. Б. (вх. № Б-293/2.7 від 26.01.2021 р.), гр. 

Гуски О. М. (вх. № Г-519/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Лойко Р. М. (вх. № Л-394/2.7 від 02.02.2021 р.), 

гр. Смакули Н. М. (вх. № С-158/2.7 від 15.01.2021 р.), про дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, викопіювання з планово-картографічного 

матеріалу щодо бажаного місця розташування земельної ділянки, пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища (протокол №7 від 23.02.2021р.), керуючись ст. 19, 50 Закону 

України  “Про землеустрій”, ст. 12, 116, 120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” сесія міської ради 
 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

1. Дати дозвіл гр. Пайдяку Любомиру Васильовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2700 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Грицівці. 

 

2. Дати дозвіл гр. Паламар Віктору Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,8000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 

 

3. Дати дозвіл гр. Басенко Тетяні Романівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики. 

 

4. Дати дозвіл гр. Казьмірчук Світлані Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2900 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 

 

5. Дати дозвіл гр. Бачинській Ганні Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,9000 га. для ведення особистого 



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

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці. 

 

6. Дати дозвіл гр. Гуска Ользі Михайлівні  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі Луб'янки. 

 

7. Дати дозвіл гр. Лойко Роману Мироновичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля),  для передачі у 

власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синягівка. 

 

8. Дати дозвіл гр. Смакулі Надії Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), для передачі у 

власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Доброводи. 

 

9. Громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання землевпорядних робіт 

дотримуючись чинного законодавства та після розроблення подати на сесії міської ради для 

затвердження. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з   питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 

 

 

 

  Збаразький міський голова                             Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 


