
   
 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 
 

проект РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/                                                                                                          від  2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 
 

 Розглянувши заяви гр. гр. Вив’юрка Н. В. ( вх. № В-15/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Тимофеєвої Г. 

Є. ( вх. № Т-17/2.7 від 05.01.2021р.), гр.Чуба П. М. ( вх. № Ч-75/2.7 від 12.01.2021р.), гр. Кушнір 

О. І. ( вх. № К-76/2.7 від 12.01.2021р.), гр. Робак М. М. ( вх. № Р-94/2.7 від 13.01.2021р.), гр. 

Томин М. В.( вх. № 974 від 03.03.2021р.), гр. Макаль О. Б. ( вх. № М-20/2.7 від 05.01.2021р.), 

гр. Красносельської Л. В. ( вх. № К-16/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Мнюх Ю. Б. ( вх. № М-21/2.7 

від 05.01.2021р.), гр. Денека М. М. ( вх. № Д-19/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Гурик Ю. А.( вх. № 

Г-25/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Бойко В. С. ( вх. № Б-24/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Бойко Н. Б. ( вх. 

№ Б-23/2.7 від 05.01.2021р.)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 № 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 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель   сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Вив’юрка 

Нелі Володимирівні. 

1.1. Передати у власність гр. Вив’юрка Нелі Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0643, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

пункту с. Киданці. 

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

1.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Тимофеєвій 

Ганні Євгенівні. 



2.1. Передати у власність гр. Тимофеєвій Ганні Євгенівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0638, площею 1.0000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

1,7000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

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

Киданці  гр. Чубі Павлу Михайловичу. 

3.1. Передати у власність гр. Чубі Павлу Михайловичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0634, площею 1,7000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

Киданці. 

4. 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 за межах населеного пункту с. 

Киданці  гр. Кушнір Ользі Іванівні. 

4.1. Передати у власність гр. Кушнір Ользі Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0633, площею 0,5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

Киданці. 

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

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Робак Марії 

Миколаївні. 

5.1. Передати у власність гр. Робак Марії Миколаївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0663, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

0.4000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту на території с. Киданці гр. 

Томин Мар’яні Володимирівні. 

6.1. Передати у власність гр. Томин Мар’яні Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484200:02:002:0461, площею 0.4000 га. для  ведення особистого сільського 

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

с. Киданці. 

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

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці гр. Макаль Ользі 

Богданівні. 

7.1. Передати у власність гр. Макаль Ользі Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0629, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

8.  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 за межах населеного пункту села Киданці гр. 

Красносельській Людмилі Василівні. 

8.1. Передати у власність гр. Красносельській Людмилі Василівні земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0628, площею 0,3000 га. для  ведення особистого 

селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межах 

населеного пункту с. Киданці. 

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

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

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Мнюх Юлії 



Богданівні. 

9.1. Передати у власність гр. Мнюх Юлії Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0636, площею 1,0000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Денеці 

Марії Михайлівні. 

10.1. Передати у власність гр. Денеці Марії Михайлівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0627, площею 0.5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

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

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Гурик  

Юліані Андріївні. 

11.1. Передати у власність гр. Гурик Юліані Андріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0631, площею 0,5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

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

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

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці гр. Бойко 

Володимиру Степановичу. 

12.1. Передати у власність гр. Бойко Володимиру Степановичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0632, площею 0,5000 га. для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля) за межах населеного 

пункту с. Киданці. 

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

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

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту села Киданці  гр. Бойко Надії 

Богданівні. 

13.1. Передати у власність гр. Бойко Надії Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484200:01:001:0659, площею 0,5000 га. для  ведення особистого селянського господарства  

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

14. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
15. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Секретар міської ради  Напованець Р. П. 

Спеціаліст І категорії з питань 

правового забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 
 

Начальник відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 
 
 
 
 


