
Про затвердження  проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачу її  у власність громадянам 

 

Розглянувши заяви гр. Бочарової Х. М. (вх. №4634 від 06.09.2021р.), гр. Дмитрів Я. В. (вх. № 

4635 від 06.09.2021р.), гр. Козак О. В. (вх. № 4633 від 06.09.2021р.), гр. Дмитріва В. М. (вх. № 

4636 від 06.09.2021р.) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,  пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового 

комплексу та охорони природного середовища (протокол № 5  від 05.10. 2021 р.),  керуючись ст. 

12, 19, 20, 32, 81, 118, 124, 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. Припинити дію договору оренди землі укладеного 15.11.2018 р. з фермерським господарст-

вом “Рідна земля” за взаємною згодою. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення фермерсь-

кого господарства, із земель сільськогосподарського призначення у власність членам фермер-

ського господарства гр. Бочаровій Христині Миколаївні, гр. Дмитріву Володимиру Мироно-

вичу, гр. Дмитрів Ярославі Володимирівні, гр. Козак Ользі Володимирівні, яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Колодне. 

3. Передати у власність гр. Бочаровій Христині Миколаївні земельну ділянку  площею 5,7446 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:005:0128 для ведення фермерського господарства із земель 

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

4. Передати у власність гр. Дмитрів Ярославі Володимирівні земельну ділянку  площею 3,9458 

га. кадастровий номер 6122484800:01:005:0126 для ведення фермерського господарства із зе-

мель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Ко-

лодне. 

5. Передати у власність гр. Козак Ользі Володимирівні земельну ділянку  площею 3,2186 га. 

кадастровий номер 6122484800:01:005:0125 для ведення фермерського господарства із земель 

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

6. Передати у власність гр. Дмитріву  Володимиру Мироновичу земельну ділянку  площею 

5,6749 га. кадастровий номер 6122484800:01:005:0127 для ведення фермерського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Колодне. 

7. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

 8. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

 

 

   Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


