
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

 ВОСЬМА СЕСІЯ 

 

  РІШЕННЯ 
 

№ VIII/8/72                                                                                              від 22.06.2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земель-

них ділянок громадянам 

 

Розглянувши заяву   гр. Дживак Г. І. (вх. №1919 від 13.04.2021 р.), гр. Піпаш М. О. (вх. №1910 

від 13.04.2021 р.), гр. Купчик Н. С. (вх. №1852 від 08.04.2021 р.), гр. Козлової О. В. (вх. №2834 

від 03.06.2021 р.),   проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною її цільо-

вого призначення, витяг з державного земельного кадастру про земельні ділянки, а також про-

позиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромис-

лового комплексу та охорони природного середовища  (протокол №12 від 25.05.2021 р. №14 

від 16.06.2021 р.) керуючись ст. 12, 19, 20, 39 Земельного Кодексу України,ст. ст. 24,25 Закону 

України “ Про регулювання містобудівної діяльності, ст. 21 Закону України “ Про основи міс-

тобудування” ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 зі зміною її цільового 

призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,7171 га. по вул. Сагайдачного 47А с. Колодне . 

1.2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,7171 га. кадастровий номер 

6122484800:02:002:0462 для ведення особистого селянського господарства по вул. Сагайдач-

ного, 47А с. Колодне, яка перебуває у власності Дживак Галини Іванівни, на цільове призна-

чення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, площею 0,0461 га. по вул. Корольова м. Збаража. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0461 га. кадастровий номер 

6122410100:02:004:0195 для ведення особистого селянського господарства по вул. Корольова 

м. Збаража, яка перебуває у власності Піпаша Михайла Олексійовича, на цільове призначення 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, площею 0,3042 га. по вул. Вишнева с.Чернихівці. 

3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,3042 га. кадастровий номер 

6122488800:02:002:0708 для ведення особистого селянського господарства по вул. Вишнева с. 

Чернихівці, яка перебуває у власності Купчик Надії Степанівни, на цільове призначення для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення  для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0986 га. по вул. 

Шевченка, 25б с. Максимівка. 

4.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0986 га. кадастровий номер 

6122486400:02:001:0349 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Шевченка, 25б с. Максимівка , яка перебуває у власності Козлової 

Оксани Володимирівни , на цільове призначення для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі. 

5. Громадянам здійснити реєстрацію змін у встановленому законодавству порядку. 

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

у земельно – облікові документи. 

7. 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 право-

вого забезпечення 

 Мазяр Н. Є. 
 

Начальник  відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 

 

 

 

 


