
 
 
 

 

 

 

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  
В О С Ь М А   С Е С І Я  

Д Р У Г Е  З АС І Д А Н Н Я  

 РІШЕННЯ 
 

№ VIІI/8/75                                                                                   від  09 липня 2021 року 

Про внесення змін в рішення   
 

Розглянувши ряд заяв учасників АТО щодо надання та передачі їм земельних ділянок у 

власність, з метою впорядкування площ та уточнення угідь земельних ділянок, врахувавши  

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол № 12 від 

25.05.2021р.), 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.  Внести зміни в додаток 1 рішення сесії Збаразької міської ради № VIII/5/51  від 11.02.2021 

р., а саме виключити з переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону, земельну ділянку, кадастрові номера: 
6122410100:01:001:0002,6122486700:01:003:0007,6122487000:01:001:0648,6122488400:01:001:0488 
 

2. Внести зміни п.6-15  рішення сесії міської ради  № VIII/7/101  від 09.04.2021 “Про 

затвердження детального плану території земельної ділянки” виклавши їх в такій редакції : 

6. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,I 

орієнтовною площею  1,3361 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови, для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах 

по вул. Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража.    

7. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІІ 

орієнтовною площею 1,3360 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах 

по вул. Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

8. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІІІ 

орієнтовною площею 1,7430 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 



машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах 

по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

 9. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІV 

орієнтовною площею 0,4621 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради, 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах 

по вул. Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

 10. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,V 

орієнтовною площею 0,8408 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови  для продажу права оренди на неї на конкурентних 

засадах по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

 11. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,VІ 

орієнтовною площею 0,3910 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для  будівництва та обслуговування 

будівель дорожнього сервісу для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

12. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,VIІ 

орієнтовною площею 2,0 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах 

по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

13. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки,VIІІ орієнтовною площею 1,2665га., з земель комунальної власності  Збаразької 

міської ради сільськогосподарського призначення (пасовища), для розміщення та 

експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування 

будівель виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на 

конкурентних засадах по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

14. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ІX 

орієнтовною площею 1,2663 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища),для розміщення та експлуатації 

основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, будівництва та обслуговування будівель 

виробничо- складської забудови для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах 

по вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража. 

15. Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, X 

орієнтовною площею 0,3741 га., з земель комунальної власності  Збаразької міської ради 

сільськогосподарського призначення (пасовища), для  будівництва та обслуговування 

будівель дорожнього сервісу для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах по 

вул.  Д. Галицького в межах населеного пункту м. Збаража.” 

 

3. Виключити з рішення сесії Збаразької міської ради №VIII/7/81 від 09.04.2021 р.,”Про 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), та передачу їх  у власність”  п. 2121.1 , а саме: :  п. 21. 



Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) загальною площею 0.5900 га. для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка  гр. Стрийвус Олені 

Миронівні. та п. 21.1. Передати у власність гр. Стрийвус Олені Миронівні земельні ділянки, 

загальною площею 0.5900 га. в т. ч. 0.3100 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0115, 

площею 0.2800 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0116, для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка.” 
 
4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


