
 
 

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  
Д Е С Я ТА   С Е С І Я  

  

 РІШЕННЯ 
 

№ VIІI/10/52                                                                            від 31 серпня 2021 року 

Про внесення змін в рішення сесії міської 

ради №VIII/8/100 
 

Розглянувши  заяву гр. Чорної І. М. (вх. № 3750 від 27.07.2021 р.), щодо внесення змін в 

рішення сесії міської ради, врахувавши  пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол № 19  від 27.08.2021р.), 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 рішення сесії Збаразької міської ради №VIII/8/100 від 09.07.2021 р.,”Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам”, а саме п. 62, 62.1 викласти  в такій редакції: “62. Затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,0000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, із земель запасу комунальної власності, сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Стриївка та затвердити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2736 га. для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Стриївка гр. Чорній Ірині Михайлівні. 
62.1. Передати у власність гр. Чорній Ірині Михайлівні земельні ділянки загальною площею 

1,2736 га. в т. ч. площею 1,0000 га. кадастровий номер 6122488400:01:002:0535 та площею 

0,2736 га. кадастровий номер 6122488400:02:001:0478 для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Стриївка.” 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища. 
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