
    
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

проект РІШЕННЯ 
 

№ VIII//                                                                                                         від                  2021 року 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

передачу її у власність 
 

Розглянувши заяву гр. Совірко М. В. (вх. № С-77/2.7 від 12.01.2021 р.), гр. Мочальській В. М. 

(вх. № М-101/2.7 від 13.01.2021 р.), гр. Маланюк В. М. (вх. №М-194/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. 

Луцков В. І. (вх. № Л-78/2.7 від 12.01.2021 р.), гр. Нікітіна О. В. (вх. № Н-3147/2.7 від 

28.01.2021 р.), гр. Маланюк Г. М. (вх. № М-193/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Мавдюк В. В.(вх. № 

М-403/2.7 від 02.02.2021 р.), гр. Ільчишин Л. Я. (вх. № І-192/2.7 від 20.01.2021 р.), гр. Коваль 

Д. С. (вх. № 804 від 24.02.2021 р.), гр. Іванах М. П. (вх. № 797 від 24.02.2021 р.), гр. Іванах М. 

П. (вх. № 799 від 24.02.2021 р.) технічні документації щодо встановлення меж земельної 

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

ділянки, врахувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових книг а також 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №   від  2021 р.), 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,8128 га. для ведення особистого 

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

Марії Василівні. 

1.1. Передати у власність гр. Совірко Марії Василівні земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства   загальною площею 1,8128 га. в т. ч. площею 0,0790 га. кадастровий 

номер 6122484800:02:001:0744  с. Колодне по вул. Шевченка; площею 0,5802 га. кадастровий 

номер 6122484800:02:001:0745; площею 0,4625 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0747; площею 0,6911га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0746 із 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,5086 га. для ведення особистого 

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

Мочальській Валентині Миколаївні. 

2.1. Передати у власність гр. Мочальській Валентині Миколаївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 1,5086 га. в т. ч. площею 0,0932 га. 



кадастровий номер 6122484800:02:002:0728; площею 0,2713 га. кадастровий номер 

6122484800:02:002:0732; площею 0,2477 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0731; 

площею 0,5222 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0730, площею 0,3742 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0729 із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля) в межах населеного пункту с. Колодне. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6458 га. для ведення особистого 

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

Володимиру Миколайовичу. 

3.1 Передати у власність гр. Маланюку Володимиру Миколайовичу земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства загальною площею  0,6458 га. в т. ч. площею 

0,2725 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0594; площею 0,3733 га., кадастровий номер 

6122484800:03:001:0596  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Болязуби. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9782 га. для ведення особистого 

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

Володимиру Івановичу. 

4.1. Передати у власність гр. Луцкову Володимиру Івановичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,9782 га. в т. ч. площею 0,7121 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0736, площею 0,2661 га. кадастровий номер 

6122484800:02:002:0737 із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Колодне. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1,4737 га. для ведення особистого 

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

Ользі Василівні. 

5.1. Передати у власність гр. Нікітіній Ользі Василівні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля)загальною площею 1,4737 га. в т. ч. площею 0,3278 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0741, площею 0,2463 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0726; 

площею 0,2381 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0735; площею 0,3313 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:002:0727   в межах населеного пункту с. Колодне та площею 

0,3302 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0589    в межах населеного пункту с. 

Болязуби. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,9799 га. для ведення особистого 

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

Галині Миколаївні. 

6.1. Передати у власність гр. Маланюк Галині Миколаївні земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 0,9799 га. в т. ч. площею 0,2192 га. 

кадастровий номер 6122484800:03:001:0592, площею 0,1654 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0597; площею 0,5000 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0593; 

площею 0,0953 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0591 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Болязуби. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8675 га. для ведення особистого 

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

Володимиру Васильовичу. 

7.1.Передати у власність гр. Мавдюку Володимиру Васильовичу земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства загальною площею 0,8675 га. в т. ч. площею 0,3835 га. 

кадастровий номер 6122484800:04:001:0003, площею 0,4840 га. кадастровий номер 



6122484800:04:001:0004 із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах 

населеного пункту с. Колодне. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,3807 га. для ведення особистого 

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

Людмилі Ярославівні. 

8.1. Передати у власність гр. Ільчишин Людмилі Ярославівні земельні  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  загальною площею 1,3807 га. в т. ч. площею 0,3462 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0743, площею 0,2890 га. кадастровий номер 

6122484800:02:002:0733; площею 0,2495 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0734; 

площею 0,4960 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0742 із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту с. Колодне. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Колодно гр. Ковалю Дмитру Степановичу, гр. Ковалю Руслану Дмитровичу та гр. 

Коваль Катерині Григорівні.. 

9.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Коваль Дмитру Степановичу, гр. Коваль Руслану 

Дмитровичу та гр. Коваль Катерині Григорівні. земельну ділянку площею 0,2500 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0749 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 25 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту с. Колодне. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6158 га. для ведення особистого 

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

Дмитру Степановичу. 

10.1. Передати у власність гр. Ковалю Дмитру Степановичу земельні ділянки, для ведення 

особистого селянського господарства, загальною площею 0,6158 га. в т. ч. площею 0,1927 га. 

кадастровий номер 6122484800:02:001:0751 по вул. Шкільна, площею 0,0884 га. кадастровий 

номер 6122484800:02:001:0756; площею 0,1216 га. кадастровий номер 

6122484800:02:001:0750; площею 0,2131 га. кадастровий номер 6122484800:02:001:0752; із 

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

11.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0.9080 га. в т. ч. 0.2500 га. для будівництва 

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

0,6580 га. для ведення особистого селянського господарства, які знаходиться в межах 

населеного пункту с. Болязуби гр. Іванах Марії Павлівні. 
11.1  Передати у власність гр. Іванах Марії Павлівні земельні ділянки загальною площею 

0,9080 га. в т. ч. площею 0,2500 га. кадастровий номер 6122484800:03:001:0605 для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Садова, 18 із 

земель житлової та громадської забудови, для ведення особистого селянського господарства, 

загальною площею 0,6580 га. в т. ч. площею 0,2742 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0603 по вулиці Садова, площею 0,3838 га. кадастровий номер 

6122484800:03:001:0604  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Болязуби . 
12. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

13. Громадянам. виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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



Збаразький міський голова                                        Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 
 
 
 
 


