
Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок     
 

    Розглянувши заяви гр.Шампанюка А.Б. (вх.№ 3550 від 14.07.2021 р.), гр. Шампанюка І.Б. 

(вх.№ 3549 від 14.07.2021 р.), гр. Цюпак О.В. (вх.№ 3547 від 14.07.2021 р.), гр. Невідомої Л.П. 

(вх.№ 3546 від 13.07.2021 р.), гр. Караван Г.М. (вх.№ 3533 від 13.07.2021 р.), гр. Процишина 

П.І. (вх.№ 3541 від 13.07.2021 р.), гр. Резніка  Г.І. (вх.№ 3388 від 0207.2021 р.), гр. Кульки С.П. 

(вх.№ 3418 від 05.07.2021 р.), гр. Селевчука Т.Є. (вх.№ 3454 від 06.07.2021 р.), Стойка С.В. 

(вх.№ 3194 від 08.07.2021 р.), гр. Стойко С.В. (вх.№ 3492 від 08.07.2021 р.), гр. Крисоватого 

В.М.( вх.№ 3472 від 07.07.2021 р.), гр. Памбукян Р.І. (вх.№ 3405 від 05.07.2021 р.), гр. Гулика 

В.П. (вх.№ 3407 від 05.07.2021 р.), гр. Кость В.І. (вх.№ 3406 від 05.07.2021 р.),  гр. Мішталь 

О.М. (вх.№ 3514 від 06.07.2021 р.), гр. Драгана Н.І. (вх.№ 2072 від 21.04.2021 р.),гр. Яремишин 

О.Г. (вх.№ 3387 від 02.07.2021 р.), гр. Тиран Т.Г. (вх.№ 3464 від 06.07.2021 р.), гр. Жварун М.В. 

(вх.№ 3478 від 07.07.2021 р.), гр. Пакулець І.С. (вх.№ 3486 від 07.07.2021 р.), гр. Бараннікової 

М.А. (вх.№ 1904 від 12.04.2021 р.), гр. Смолинець В.С. (вх.№ 1903 від 14.04.2021 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 ( протокол №17 від 14.07.2021р.), 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. Шампанюку Андрію Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,1438 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

2. Дати дозвіл гр. Шампанюку Ігорю Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

3. Дати дозвіл гр. Цюпак Ользі Василівнв на складання проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Синягівка. 

4. Дати дозвіл гр.  Невідомій Лілії Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0596 га. для 

ведення індивідуального садівництва із земель  комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за  межами населеного пункту с.Базаринці. 

5. Дати дозвіл гр.  Караван Галині Максимівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2310 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Решнівка. 

6. Дати дозвіл гр.  Процишину Петру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0665 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту м.Збараж по 

вул.Грушевського. 

7. Дати дозвіл гр.  Резнік Григорію Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3441 га. для 



ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі 

Луб’янки. 

8. Дати дозвіл гр. Кулька Сергію Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянку  для передачі у власність орієнтовною загальною площею 

1,3110 га. в т.ч. 0,2136 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, 12  с. Олишківці із земель житлової та 

громадської забудови та для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 

1,0974 га. в т.ч. площею 0,2608 га., площею 0,2850 га., площею 0,2071 га., площею  0,3445 га. 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться в межах населеного 

пункту   с. Олишківці. 

9. Дати дозвіл гр.  Селевчуку Тарасу Євгеновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,1888 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Хоми. 

10. Дати дозвіл гр.  Стойко Сергію Васильовичу  на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

11.Дати дозвіл гр.  Стойко Світлані Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

12. Дати дозвіл гр.  Крисоватому Володимиру Мар’яновичу на складання проекту землеустрою 

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

для ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

13. Дати дозвіл гр.  Памбукян Руслану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

14. Дати дозвіл гр.  Гулику Володимиру Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

15. Дати дозвіл гр.  Кость Володимиру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межами населеного пункту с. 

Добромірка. 

16. Дати дозвіл гр. Мішталь Оксані Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

17. Дати дозвіл гр. Драгану Назару Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,4552 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 



сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Мусорівці. 

18. Дати дозвіл гр.  Яремишин Ользі Григорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,3817 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Вищі 

Луб’янки. 

19. Дати дозвіл гр.  Тиран Тетяні Гнатівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0600 га. для ведення 

індивідуального садівництва із земель  комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться за  межами населеного пункту с.Базаринці. 

20. Дати дозвіл гр. Жварун Мар’яні Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,2212 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Чернихівці по вул. Княжна. 

21. Дати дозвіл гр.  Пакулець Ігорю Сафатовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 0,0800 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Базаринці. 

22. Дати дозвіл гр.  Цвях Андрію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність орієнтовною площею 1,8808 га. для 

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Мала 

Березовиця. 

23.Дати дозвіл гр.  Баранніковій Марії Антонівні на складання проекту землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Травневе. 

24.Дати дозвіл гр.  Смолинець 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  комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (пасовище), яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Травневе. 

25. 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. 

26. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарміськоїради  НапованецьР. П. 

СпеціалістІкатегоріїзпитаньправового

забезпечення 

 МазярН. Є. 
 

Начальник відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

 

 


