
 
 
 

 

 

 

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  
 С Ь О М А   С Е С І Я  

 РІШЕННЯ 
№ VIІI/7/86                                                                                    від 09 квітня 2021 року 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок     
    Розглянувши заяви гр. Шмигель Т. М. ( № 950 від 02.03.2021 р.), гр. Нагай М. Б. (вх. № 886 

від 01.03.2021 р.), гр. Троценко О. М. (вх. № 1489 від 22.03.2021 р.), гр. Мельник-Трофанова 

Н. Л. (вх. № 1580 від 24.03.2021р.), гр. Тиньо В. С. (вх. № Т-735/2.7 від 25.03.2021 р.), гр. 

Твердохліб Г. І. (вх. № Т-502/2.7 від 09.02.2021р.), гр. Агрес У.П.(вх.№ А-603/2.7 від 22.02.2021 

р.), гр. Брегін Н. В. (вх. №601 від 17.02.2021 р.), гр. Крука І. В. (вх. № 1392 від 18.03.2021 р.), 

гр. Петрівська О. Й. (вх. № 1252 від 15.03.2021 р.), гр. Косанюка С. С. ( вх.№ 1085 від 

10.03.2021 р.), гр. Гурник Г. В. (вх. №Г-163/2.7 від 18.01.2021 р.), гр. Дира В. Я. (вх. №Д-164/2.7 

від 18.01.2021р.), гр. Дячун Н. З. (вх. №Д- 162/2.7 від 18.01.2021 р.), гр. Дідух О. Є. (вх. № Д-

165/2.7 від 18.01.2021 р.), гр. Косінської Г. Р. (вх. № 435 від 11.02.2021 р.), гр. Галенди Л. С. 

(вх. № 679 від 19.02.2021 р.), гр. Дублянко І. Т. (вх. № 1161 від 12.03.2021 р.), гр. Гевко П. Б. 

(№ 805 від 24.02.2021 р.), гр. Дробоцького Ю. Л. (вх. № 1368, 1369 від 17.03.2021 р.) гр. 

Демчука М. В.(№ 833 від 24.02.2021 р.),гр. Бартошинського А. В. (вх. №1050 від 09.03.2021 

р.), гр. Петрика Р. Г. (вх. № 1051 від 09.03.2021 р.), гр. Завадської Г. В. (вх. № 834 від 

24.02.2021р.), гр. Гарматій Л. П. (вх. № 1102 від 10.03.2021 р.), гр. Селевчука Д. Є. (вх. № 1447 

від 19.03.2021р.), гр. Біляшевича Р. А.(вх. № Б-608/2.7 22.02.2021р.), гр. Дацюка М. В. (вх. № 

835 від 24.02.2021р.), гр. Плотнікова Ю. В. (вх. № 880 від 01.03.2021 р.),  гр. Фаб'янчук М. І. 

(№ 866 від 26.02.2021 р.),  гр. Гонти В. Т. (вх. № 879 від 01.03.2021р.), гр. Обізюк Р. П. (вх.№О-

395/2.7 від 02.02.2021 р.), гр. Плисюка В. А. (№ 1583від 24.03.2021 р.),     гр.  Фігеля А. В.(№ 

1694 від 30.03.2021 р.), гр.  Фігель І. Ф. (№ 1693 від 30.03.2021 р.), гр.  Вовчука В. М. (№ 1686 

від 29.03.2021 р.), гр. Кінах К. Д. (вх. № 1783 від 05.04.2021р.), гр.  Боб`як Т. П. (вх.№ 1581 від 

24.03.2021р.), гр. Теребецької М. М. (вх. № 1591 від 25.03.2021р.),  гр. Хрипливого О. М. (вх. 

№ 1782 від 05.04.2021р.), гр. Казнодій О. М. (вх. № 1718 від 31.03.2021р.), гр. Довгань О. М. 

(вх. № 1740 від 31.03.2021р.), гр. Теслюк В. О. (вх. № 413 від 10.02.2021р.), гр. Берези А. О. 

(вх. № 1711 від 30.03.2021р.), гр. Базюка Р. Б. (вх. № 388 від 10.02.2021 р.), гр. Мельник І. І.. 

(вх. № 1363 від 17.03.2021 р.)  гр. Шарка В. С. (вх. № 387 від 10.02.2021р.), гр. Десятнику Д. 

Ю (вх. № 832 від 24.02.2021р.), гр. Левчука О. Я. (№ 888 від 01.03.2021 р.), гр. Демківа В. І. (№ 

850 від 25.02.2021 р.), гр. Івахіва Р. Б. (№ 1621 від 26.03.2021 р.), гр. Добридень С. В. (№ 1659  

від 26.03.2021 р.), гр. Назарова М. А.(№ 1755  від 01.04.2021 р.),гр.Вятр М. М.(№ 1604 від 

25.03.2021 р.), гр. Федак О. М. (№1744 від 01.04.2021 р.),  про дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин,агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища ( протоколи: № 8 від 18.03.2021 р. № 9 від 23.03.2021р., №10 від 25.03.2021 р., №11 

від 06.04.2021 ), 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. Шмигель Тетяні Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Іванчани. 

2. Дати дозвіл гр. Нагай Марії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Гонти із земель 

запасу житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. 

Збаража. 

3. Дати дозвіл гр. Троценко Олександру Миколайовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,7375 га. 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту м. Збаража. 

4. Дати дозвіл гр. Мельник-Трофановій Наталії Леонідівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0073 га. 

для будівництва і обслуговування індивідуального гаража №147 по вул. Заводська із земель 

запасу житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. 

Збаража. 

5. Дати дозвіл гр. Тиньо Василю Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної власності, 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за  межами населеного пункту с. 

Колодне. 

6. Дати дозвіл гр. Твердохліб Ганні Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,9169 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського 

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

7. Дати дозвіл гр. Агрес Уляні Петрівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,7475 га. для ведення 

особистого селянського господарства із земель резервного фонду сільськогосподарського 

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

8. Дати дозвіл гр. Брегін Надії Василівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1000 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по провулку Гонти із 

земель запасу житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту 

м. Збаража. 

9. Дати дозвіл Крук Івану Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2192 га. для ведення особистого 

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

передачі у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Гори Стрийовецькі. 
10. Дати дозвіл Петрівській Олександрі Йосипівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5942 га. для ведення особистого 

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

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

11. Дати дозвіл гр. Косанюку Степану Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7321 га. для ведення особистого 

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

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

12. Дати дозвіл Гурник Галині Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5227 га. для ведення особистого 



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

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

13. Дати дозвіл Диру Володимиру Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3970 га. для ведення особистого 

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

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

14 Дати дозвіл Дячун Наталії Зеновіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,8200 га. для ведення особистого селянського 

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

власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Тарасівка. 
15. Дати дозвіл Дідух Ользі Євстахіївні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,2701 га. для ведення особистого селянського 

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

власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Тарасівка. 
16. Дати дозвіл гр. Косінській Галині Романівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1119 га. для ведення особистого 

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

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

17. Дати дозвіл гр. Галенді Ларісі Степанівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5410 га. для ведення особистого 

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

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

18. Дати дозвіл гр. Дублянко Івану Тарасовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення комунальної 

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

Красносільці. 
19. Дати дозвіл гр. Гевку Павлу Богдановичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Дружби із земель 

житлової та громадської забудови,  для передачі у власність, яка знаходиться  в межах 

населеного пункту в с. Грицівці. 

20. Дати дозвіл гр. Дробоцькому Юрію Леонідовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення,  для передачі у власність, 

орієнтовною загальною площею 2,0000 га. в т. ч. площею 1,2000 га., яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Базаринці та площею 0,8000 га., яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Максимівка. 
21. Дати дозвіл гр. Демчуку Миколі Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення, комунальної 

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

Синягівка. 

22. Дати дозвіл гр. Петрик Роману Григоровичу  на складання проекту землеустрою щодо 

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

селянського господарства із земель запасу, комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Синягівка. 

23. Дати дозвіл гр. Бартошинському Андрію Вікторовичу на складання проекту землеустрою 

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

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення, комунальної 

власності для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синягівка. 



23.1 Дати дозвіл гр. Завадській Галині Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8827 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться за межах населеного пункту с. 

Капустинський Ліс. 
24. Дати дозвіл гр. Гарматій Любаві Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Базаринці. 
25.  Дати дозвіл гр. Селевчуку Дмитру Євгеновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7494 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Гніздичне. 
26. Дати дозвіл гр. Біляшевичу Роману Адамовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7494 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Гніздичне. 
27. Дати дозвіл гр. Дацюку Миколі Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7494 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності,  сільськогосподарського 

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

Гніздичне. 
28.Дати дозвіл гр. Плотнікову Юрію Вікторовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7064 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності,   сільськогосподарського 

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

Гніздичне. 
29.Дати дозвіл гр. Фаб'янчук Мар'яні Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7064 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Гніздичне. 
30. Дати дозвіл гр. Гонті Володимиру Тарасовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7064 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, комунальної 

власності для передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Гніздичне. 
31. Дати дозвіл гр. Обізюку Роману Павловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4760 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення, для передачі 

у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Синява. 

32. Дати дозвіл гр. Плисюку Володимиру Андрійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2914 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення, для передачі 

у власність,  яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці. 
33. Дати дозвіл гр. Фігелю Андрію Володимирович на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Синява. 



34. Дати дозвіл гр. Фігель Іванні Федорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4900 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Синява. 
35. Дати дозвіл гр. Вовчуку Володимиру Миколайовичу на  складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Кобилля. 
36. Дати дозвіл гр. Кінах Катерині Дмитрівні на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,000 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Базаренці. 
37. Дати дозвіл гр. Баб`як Тетяні Павлівні на  складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,0041 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність,  яка знаходиться за межами населеного пункту с. Тарасівка. 
38. Дати дозвіл гр. Теребецькій Мар'яні Миколаївні  на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,4692 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Синява. 
39. Дати дозвіл гр. Хрипливому Олегу Михайловича на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5030 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 
40. Дати дозвіл гр. Казнодій Олександрі Микитівні на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5154 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення, для передачі у власність, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Заруддя. 
41. Дати дозвіл гр.  Довгань Оксані Мирославівні на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0117 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Красносільці. 
42. Дати дозвіл гр. Теслюк Віті Олександрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00га. ля ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Шимківці. 
43. Дати дозвіл гр.  Березі Андрію Орестовичу  на  складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,3268 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Добромірка. 
44. Дати дозвіл гр. Базюку Руслану Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту с. Нижчі 

Луб’янки. 

44.1 Дати дозвіл гр. Мельник Ірині Іванівні  на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту  с. Нижчі 

Луб’янки. 

45. Дати дозвіл гр. Шарко Василю Степановичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту  с. Нижчі 

Луб’янки. 

46. Дати дозвіл гр. Десятник Дмитру Юрійовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу, сільськогосподарського призначення (пасовище),  для передачі у 

власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту  с. Нижчі Луб’янки. 

47. Дати дозвіл гр. Левчуку Олегу Ярославовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище),  для передачі у власність, яка знаходиться  за межами населеного пункту  с. Нижчі 

Луб’янки. 

48. Дати дозвіл гр. Демків Василю Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності , сільськогосподарського призначення 

(пасовище), для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі 

Луб’янки. 

49. Дати дозвіл гр. Івахіву Роману Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі 

Луб’янки. 
50. Дати дозвіл гр. Добридень Сергію Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (пасовище), для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного 

пункту с. Нижчі Луб’янки. 

51. Дати дозвіл гр. Назарову Михайлу Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального 

садівництва із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення 

(пасовище), для передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі 

Луб’янки. 

52.Дати дозвіл гр. Вятр Марії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га. для ведення індивідуального садівництва із 

земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського призначення (пасовище), для 

передачі у власність, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки. 
53. Дати дозвіл гр. Федак Оксані Миколаївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га. для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

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

Киданці 
 
54. 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. 



55. 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 
 
 
 


