
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIII/10/43                                                                                           від 31 серпня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земель-

них ділянок громадянам 

 

Розглянувши заяву гр. Ніколюк І. В. (вх. № 3592 від 16.07.2021р.), гр. Чорній Л. В. (вх. № 3893 

від 04.08.2021р.), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною їх цільо-

вого призначення, витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, а також про-

позиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромис-

лового комплексу та охорони природного середовища  (протокол №19  від 27.08.2021 р.) керу-

ючись ст. 12, 19, 20, 39, 207  Земельного Кодексу України,ст. ст. 24,25 Закону України “ Про 

регулювання містобудівної діяльності, ст. 21 Закону України “ Про основи містобудування” ст. 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про державну 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0535 га. по вул. 

Шевченка с. Заруддя. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0535 га. кадастровий номер 

6122483300:02:001:0582 для ведення особистого селянського господарства по вул. Шевченка 

с. Заруддя, яка перебуває у власності Ніколюк Ірини Володимирівни, на цільове призначення 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

1.2.  Громадянці Ніколюк Ірині Володимирівні в двох місячний термін сплатити втрати сільсь-

когосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, земе-

льної ділянки площею 0,0535 га.  в сумі 5,392 грн. (п’ять тисяч триста дев’яносто дві  гривні). 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового 

призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,1836 га. с. Нижчі Луб’янки. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1836 га. кадастровий номер 

6122486700:01:003:0615 для ведення особистого селянського господарства с. Нижчі Луб’янки, 

яка перебуває у власності Чорній Лілії Володимирівни, на цільове призначення для будівниц-

тва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

3. Громадянам здійснити реєстрацію змін у встановленому законодавству порядку. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

Збаразький міський голова                                                                  Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


