
   
 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/                                                                                                          від  2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 

 Розглянувши заяви гр. Шабата В.А. ( вх.№1253 від 15.03.2021 р.), гр. Палея З. А. ( вх. №1285 

від 15.03.2021 р.), гр. Липки І. М. ( вх.№1172 від 12.03.2021 р.), гр. Махно В. А. (вх. №1171 від 

12.03.2021 р.),  гр. Махно А. А. (вх. №1170 від 12.03.2021 р.), гр. Базьків Я. В. ( вх. №1155 від 

12.03.2021 р.), гр. Лірук О. В. ( вх. № 1167 від 12.03.2021 р.), гр. Гевко.Б. В. (вх.№1168 від 

12.03.2021 р.), гр. Миляну А. Д. ( вх. №1144 від 11.03.2021 р.), гр. Лисобей Т. І. ( вх. №1146 від 

11.03.2021 р.), гр. Берніку М. О. ( вх.№1152 від 12.03.2021 р.), гр. БачинськогоС. В. ( вх. №1113 

від 11.03.2021 р.), гр. Садового Н. В. ( вх. №1111 від 11.03.2021 р.), гр. Садового В Ф. ( вх. 

№1110 від 11.03.2021 р.), гр. Воркун Г. В. ( вх. №1145 від 11.03.2021 р.), гр. Юріїв М. С. ( вх. 

№1119 від 11.03.2021 р.), гр. Юріїв В. І. ( вх. № 1120 від 11.03.2021 р.), гр. Дячун М. О. ( вх. 

№1126 від 11.03.2021 р.), гр. Дячун Н. М. ( вх. №1127 від 11.03.2021 р.), гр. Болога Р. П. ( вх.№ 

1075 від 10.03.2021 р.), гр. Гудзик М. Ф. ( вх.№ 1088 від 10.03.2021 р.), гр. Максимець К. І. (№ 

700 від 22.02.2021 р.), гр. Білик Н. В. (вх. №1300 від  16.03.2021 р.),  гр. Білик Н. Т. (вх. №1089 

від  10.03.2021 р.), гр. Тхір Л. О. (вх. №1053 від 09.03.2021 р.), гр. Верхола Я. О. (вх. № 1044 

від 09.03.2021 р.), гр. Романчук Л. Я.( вх. № 907 від 02.03.2021р.), гр. Кирик В. С. (вх. № 1472 

від 22.03.2021 р.), гр. Шкула Н. В. ( вх. №1296 від 16.03.2021 р.),  гр. Дяхтяр О. В. ( вх. №1334 

від 17.03.2021 р.), гр. Кирик В. С. (вх. № 1472 від 22.03.2021 р.), гр. Валеня О. І. (вх. №  1464 

від 22.03.2021 р.), гр. Лосик М. Г. (вх. №1494 від 22.03.2021 р.), гр. Павленчак О. В. (вх. №1434 

від 19.03.2021р.), гр. Мартинова В. С. ( вх. № 138 від 18.03.2021р.), 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 № від 2021 р.) 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 

0,6201га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), за  межами населеного пункту с. Базаринці  гр. 



Шабату  Василю Антоновичу. 
1.1. Передати у власність гр. Шабату Василю Антоновичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0040, площею 0,6201 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель  комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
2.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7701га. для ведення особистого селянського господарства, із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Палей Зіновію Адамовичу. 
2.1. Передати у власність гр. Палей Зіновію Адамовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0036, площею 0,7701 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2232га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля) , яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Липці Івану Мироновичу. 
3.1. Передати у власність гр. Липці Івану Мироновичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0027, площею 0,2232 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,5989 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Махно Володимиру Андрійовичу. 
4.1. Передати у власність гр. Махно Володимиру Андрійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0033, площею 1,5989 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7662 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Махно Анастасії Андріївні. 
5.1. Передати у власність гр. Махно Анастасії Андріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0032, площею 0,7662 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2004 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Базаринської сільської ради  гр. Базьків Ярославу Володимировичу. 
6.1. Передати у власність гр. Базьків Ярославу Володимировичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0009, площею 0,2004 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5167га. для ведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Лірук Ользі Володимирівні. 
7.1. Передати у власність гр. Лірук Ользі Володимирівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0029, площею 0,5167 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 



за межами населеного пункту с. Базаринці. 
8.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2845 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Гевко Богдані Володимирівні. 
8.1. Передати у власність гр. Гевко Богдані Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0018, площею 0,2845 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
9.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3176га. для ведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Миляну Андрію Дмитровичу. 
9.1. Передати у власність гр. Миляну Андрію Дмитровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0034, площею 0,3176 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
10.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3198 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Базаринської сільської ради  гр. Лисобей Тетяні Іванівні. 
10.1. Передати у власність гр. Лисобей Тетяні Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0028, площею 0,3198 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2995 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Берніку Михайлу Олексійовичу. 
11.1. Передати у власність гр. Берніку Михайлу Олексійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0011, площею 0,2995 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3019 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Бачинському Сергію Васильовичу. 
12.1. Передати у власність гр. Бачинському Сергію Васильовичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0010, площею 0,3019 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6020 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Садовому Назарію Володимировичу. 
13.1. Передати у власність гр. Садовому Назарію Володимировичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0038, площею 0,6020 га. для ведення особистого 

селянського господарства ііз земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0603 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 



Базаринці  гр. Садовому Володимиру Федоровичу. 
14.1. Передати у власність гр. Садовому Володимиру Федоровичу земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0037, площею 1,0603 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7699 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці гр. Воркун Галені Василівні. 
15.1. Передати у власність гр. Воркун Галені Василівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0017, площею 0,7699 га. для ведення особистого селянського 

господарстваіз земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
16.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6764 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Юріїв Марії Степанівні. 
16.1. Передати у власність гр. Юріїв Марії Степанівні  земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0043, площею 0,6764 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
17.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2897 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Юріїв Василю Івановичу. 
17.1. Передати у власність гр. Юрії Василю Івановичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0042, площею 0,2897 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3925 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Дячун Мар’яні Олексіївні. 
18.1. Передати у власність гр. Дячун Мар’яні Олексіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0022, площею 0,3925 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2599 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Дячун Наталії Миронівні. 
19.1. Передати у власність гр. Дячун Наталії Миронівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0023, площею 0,2599 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2582 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці гр. Болог Роману Павловичу. 
20.1. Передати у власність гр. Болог Роману Павловичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0014, площею 0,2582 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 



за межами населеного пункту с. Базаринці. 
21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7262 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться, яка знаходиться за  межами 

населеного пункту с. Базаринці  гр. Гудзик Марії Федорівні. 
21.1. Передати у власність гр. Гудзик Марії Федорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0020, площею 0,7262 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1200 га. для індивідуального садівництва, із земель  сільськогосподарського призначення 

(землі запасу - пасовища), яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Базаринці, гр. 

Максимець Катерині Ігорівні. 
22.1. Передати у власність гр. Максимець Катерині Ігорівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:002:0285, площею 0.1200 га. для індивідуального садівництва із земель 

сільськогосподарського призначення (землі запасу - пасовища)  в межах населеного пункту с. 

Базаринці. 
23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,8009 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Білик Наталії Вікторівні. 
23.1. Передати у власність гр. Білик Наталії Вікторівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0012, площею 0,2001 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,8009 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться, яка знаходиться за  межами 

населеного пункту с. Базаринці  гр. Білик Наталії Тарасівні. 
24.1. Передати у власність гр. Білик Наталії Тарасівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0013, площею 0,8009 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5009 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться, яка знаходиться за  межами 

населеного пункту с. Базаринці  гр. Тхір Лесі Орестівні. 
25.1. Передати у власність гр. Тхір Лесі Орестівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0039, площею 0,5009 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,6778 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту  с. 

Базаринці ради гр. Верхолі Ярославу Остаповичу. 
26.1. Передати у власність гр. Верхолі Ярославу Остаповичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0016, площею 0,6778 га. для ведення особистого селянського 

господарства, із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться за межами населеного пункту  с. Базаринці. 
27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.3000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (  рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Чорний Ліс гр. Романчук 



Ларисі Ярославівні. 
27.1. Передати у власність гр. Романчук Ларисі Ярославівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:02:001:0245, площею 0.3000 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля) в межах населеного пункту 

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

0,4377 га. для ведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Кирик Надії Сергіївні. 
28.1. Передати у власність гр. Кирик Надії Сергіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0026, площею 0,4377 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
29.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5013 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Шкулі Наталії Володимирівні. 
29.1. Передати у власність гр. Шкулі Наталії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0041, площею 0,5013 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7513 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Дехтяр Ользі Володимирівні. 
30.1. Передати у власність гр. Дехтяр Ользі Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0021, площею 0,7513 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
31.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5245 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

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

Базаринської сільської ради  гр. Кирик Володимиру Сергійовичу. 
31.1. Передати у власність гр. Кирик Володимиру Сергійовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0025, площею 0,5245 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
32.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3904 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Валеня Олені Іванівні. 
32.1. Передати у власність гр. Валеня Олені Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:01:003:0015, площею 0,3904 га. для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Базаринці. 
33.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5199 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Базаринці  гр. Лосику Мирославу Григоровичу. 
33.1. Передати у власність гр. Лосику Мирославу Григоровичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0030, площею 0,5199 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 



знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
34.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.7163 га. для  ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці гр.  Павленчак Оксані Василівні. 
34.1. Передати у власність гр. Павленчак Оксані Василівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:01:003:0035, площею 0.7163 га. для  ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5961 га. для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці гр. Мартинову Валерію Святославовичу. 
35.1. Передати у власність гр. Мартинову Валерію Святославовичу  земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122480400:01:003:0031, площею 0.5961 га. для  ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Базаринці. 
36. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
37. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

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

у земельно – облікові документи. 
39. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 
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