
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIIІ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIII/11/76                                                                                          від 18 жовтня 2021 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки громадянам 

 

Розглянувши заяву гр. Семеновської Л. Я. (вх. № 5560 від 08.10.2021р.), гр. Рудника А. А. (вх. 

№ 5446 від 05.10.2021р.) проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її 

цільового призначення, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища  (протокол № 22 від 12.10.2021 р.) керуючись 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 житлового будинку, господарських будівель 

споруд площею 0,0229 га. по вул. Заводська, 3 А м. Збараж. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0229 га. кадастровий номер 

6122480400:05:003:0166 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги по вул. Заводська 3А м. Збараж, яка перебуває у власності 

Семеновської Лариси Яківни, на цільове призначення для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0059 га. по вул. 

Набережна с. Доброводи. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0059 га. кадастровий номер 

6122482400:02:002:1016 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Набережна с. Доброводи, яка перебуває у власності Рудника Антіна 

Андрійовича, на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

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 


