
   
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

  РІШЕННЯ 
 

№VIII/8/77                                                                                        від 09 липня 2021 року 
 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

виділення в натуру громадянам 
 

Розглянувши заяви  гр.  Бойка В. В. (вх № 2040 від 20.04.2021 р.), гр. Мазорук Р. Г. (вх.№ 2039 

від 20.04.2021 р.), гр. Шафранського Г. Н. ( вх. № 1922 від 3.04.2021 р.), гр. Грицай Н. В. (вх. 

№ 3036 від 14.06.2021р.) технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), витяги з державного земельного 

кадастру про земельні ділянки, врахувавши  пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол №12 від 25.05.2021 р., протокол №15 від 02.07.2021 р), керуючись ст. 

12, 19, 20,40, 81,116, 118,120, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій, ст. 21 Закону 

України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж та 

виділити земельну частку пай  в натурі (на місцевості), власнику земельної частки (пай) гр.  

Бойко Віталію Валерійовичу згідно сертифіката на право на земельну частку(пай) серії ТР № 

0138945, що зареєстрований в книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

№ 661 від 12.03.1997 р. площею 0,8853 га., кадастровий номер 6122489600:01:001:0336, що 

призначена  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі 

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

Шимківці. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж та 

виділити земельну частку пай  в натурі (на місцевості), власнику земельної частки (пай) гр.  

Мазорук Руслані Генріківні згідно сертифіката на право на земельну частку(пай) серії ТР № 

0138945, що зареєстрований в книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

№ 661 від 12.03.1997 р. площею 0,8853 га.  кадастровий номер 6122489600:01:001:0334, що 

призначена  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі 

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

Шимківці 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж та 

виділити земельну частку пай  в натурі (на місцевості), власнику земельної частки (пай) гр.  

Шафранському Григорію Несторовичу згідно сертифіката на право на земельну частку(пай) 



серії ТР № 0249869, що зареєстрований в книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) № 416 від 15.09.1997 р. площею 1,651 га.  кадастровий номер 

6122489600:01:001:0334, що призначена  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, землі сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за межами 

населеного пункту с. Кобилля. 

4.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

та виділити земельну частку пай  в натурі (на місцевості), власнику земельної частки (пай) гр. 

Грицай Надії Василівні згідно сертифіката на право на земельну частку(пай) серії ТР № 

0339421, що зареєстрований в книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

№ 329 від 11.02.2000 р. площею 3,7875 га.  кадастровий номер 6122483600:01:001:0237, що 

призначена  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі 

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

Іванчани. 

5. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

6. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог               ст. 

91 Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

Збаразький міський голова                                 Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 

  


