
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIII/8/74                                                                                              від 09 липня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земель-

них ділянок громадянам 

 

Розглянувши заяву  гр. Дудрака Ю. П. (вх. № 3206 від 23.06.2021р.), гр. Костюк Л. П. (вх. № 

3105 від 15.06.2021 р.), гр. Колот О. Г. (вх.№ 3104 від 15.06.2021 р.),   проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення, витяги з державного 

земельного кадастру про земельні ділянки, а також пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол № 15 від 02.07.2021 р.) керуючись ст. 12, 19, 20, 39, 207  Земельного 

Кодексу України, ст. ст. 24,25 Закону України “ Про регулювання містобудівної діяльності, ст. 

21 Закону України “ Про основи містобудування” ст. 26 Закону України „Про місцеве самовря-

дування 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 об'єктів туристичної інфраструктури та закла-

дів громадського харчування площею 0,2323 га. с. Ліски. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2323 га. кадастровий номер 

6122483000:03:001:0424 для ведення особистого селянського господарства с. Ліски, яка пере-

буває у власності Дудрака Юрія Петровича, на цільове призначення для будівництва та обслу-

говування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. 

1.2. Громадянину Дудраку Юрію Петровичу в двох місячний термін сплатити втрати сільсько-

господарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, земель-

ної ділянки площею 0,2323 га.  в сумі 26 936 грн. (двадцять шість тисяч дев’яносто тридцять 

шість гривень). 

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

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,1435 га. с. За-

лужжя. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1435 га. кадастровий номер 

6122483000:03:001:0500 для ведення особистого селянського господарства с. Залужжя, яка пе-

ребуває у власності Костюк Лесі Петрівни, на цільове призначення для будівництва та   обслу-

говування будівель торгівлі. 



2.2.  Громадянці Костюк Лесі Петрівні в двох місячний термін сплатити втрати сільськогоспо-

дарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, земельної ді-

лянки площею 0,1435 га.  в сумі 16 639 грн. (шістнадцять тисяч шістсот тридцять  дев’ять 

гривень). 

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

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0915 га. с. За-

лужжя. 

3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0915 га. кадастровий номер 

6122483000:03:001:0510 для ведення особистого селянського господарства с. Залужжя, яка пе-

ребуває у власності Колот Олега Григоровича, на цільове призначення для будівництва та об-

слуговування   будівель торгівлі. 

3.2.  Громадянину Колот Олегу Григоровичу в двох місячний термін сплатити втрати сільсько-

господарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, земель-

ної ділянки площею 0,0915 га  в сумі 10 610 грн (десять тисяч шістсот десять гривень). 

4. Громадянам здійснити реєстрацію змін у встановленому законодавству порядку. 

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

у земельно – облікові документи. 

6. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

 

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 


