
 
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

  РІШЕННЯ 
 

 

№ VIIІ/8/97                                                                          від   09 липня  2021 року 

Про дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земе-

льних ділянок в натурі (на місцевості)   
 

Розглянувши заяви ФОП Кучми М.Я., (вх. № 2140, 2141 від 23.04.2021 р., ), ФОП Мадая М. О. 

( вх. № 2660 від 25.05.2021 р.)  про дозвіл на складання технічної документації щодо віднов-

лення меж земельних ділянок, врахувавши дані земельно-облікових документів та кадастрових 

книг, правовстановлюючіі документи на земельні ділянки, пропозиції постійної депутатської 

комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони 

природного середовища (протокол № 13 від 27.05.2021 р.), керуючись ст. 12, 19, 20, 118, 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.  Дати дозвіл   на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 

6122480400:01:001:1088    площею 29,0260 га., що перебуває у комунальній власності  за ці-

льовим призначенням для городництва, для зміни площі та конфігурації земельної ділянки, у 

зв'язку з включенням у загальну площу  земельної ділянки що перебуває у приватній власності 

гр. Лисюк М.Ф. 
2. Дати дозвіл  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 

6122410100:02:004:0942    площею 13,3381 га., що перебуває у комунальній власності  за ці-

льовим призначенням землі загального користування, для зміни площі та конфігурації земель-

ної ділянки, у зв'язку з включенням у загальну площу  земельних ділянок що перебувають у 

приватній власності гр. Хлебова В.В. та гр. Кость Г.С. 

3. Дати дозвіл   на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 

6122418400:01:001:0478    площею 10.0000 га., що перебуває у комунальній власності  за ці-

льовим призначенням землі резервного фонду, для зміни площі та конфігурації земельної ді-

лянки, у зв'язку з включенням у загальну площу  земельних ділянок що перебувають у прива-

тній власності гр. Сич В.А. 
 



4. Рекомендувати  розроблену технічну документацію із землеустрою після внесення відомос-

тей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру подати до Збаразької міської 

ради для розгляду та затвердження  у встановленому законом порядку. 

 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного сере-

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

 

 

 Збаразький міський голова                   Р. С. Полікровський 
 
 
 
 
 
 
 
 


