
   
 

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  

Т Р И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

 РІШЕННЯ 
№VIII/13/55                                                                                              від 17 грудня  2021 року 

 

Про відмову в дозволі на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність 
  

     Розглянувши заяви гр. Свірського Т. В. ( С-1680/2.7 від 14.12.2021 р), (С-663/2.7 від 

10.03.2021р.), гр. Свірської Л. П. (С-662/2.7 від 10.03.2021р.), гр. Свірського В. Т. (С-664/2.7 від 

10.03.2021р.), гр. Свірського Ю. В. (С-1501/2.7 від 27.10.2021р.),  гр. Свірського А. В. (С-1500/2.7 

від 27.10.2021р.), гр. Охоцької Р. А. (О-1502/2.7 від 27.10.2021р.), гр. Мороза О. С.( № 6826 від 

01.12.2021 р.), гр. Клімов Ю. М. ( вх. № 6538 від 18.11.2021 р.), гр. Юрик А. Я.( вх. № 6599 від 

23.11.2021 р.), гр. Мелих І. М. ( вх № 6005 від 28.10.2021 р), гр. Степанов М. І. ( вх. № 6708 від 

29.11.2021 р), гр. Олещук О. А.( вх№ 6607 від 23.11.2021 р.) взявши до уваги пропозиції постійної 

депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища (протокол №26 від 08.12.2021р.), керуючись  12, 19, 20, 118,122 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

міської ради 
 

    ВИРІШИЛА: 

 

 1. Відмовити гр. Свірському Т. В. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за кадастровим номером 6122482600:01:002:0357  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, у зв’язку з не доданого до заяви 

погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України та 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме дана земельна ділянка з даним кадастровим номером має  

цільове призначення 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана 

та на даний час перебуває в оренді  Фермерського Господарства “Нива”. 

2. Відмовити гр. Свірській Л. П. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за кадастровим номером 6122482600:01:002:0357  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, у зв’язку з не доданого до заяви 

погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України та 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме дана земельна ділянка з даним кадастровим номером має 

цільове призначення 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, передана 

та на даний час перебуває в оренді  Фермерського Господарства “Нива”. 

3. Відмовити гр. Свірському В. Т. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за кадастровим номером 6122482600:01:002:0357  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, у зв’язку з не доданого до заяви 

погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України та 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме дана земельна ділянка з даним кадастровим номером має 

цільове призначення 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана 

та на даний час перебуває в оренді  Фермерського Господарства “Нива”. 



4. Відмовити гр. Свірському Ю. В. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за кадастровим номером 6122482600:01:002:0357  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, у зв’язку з не доданого до заяви 

погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України та 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме дана земельна ділянка з даним кадастровим номером має 

цільове призначення 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана 

та на даний час перебуває в оренді  Фермерського Господарства “Нива”. 

5. Відмовити гр. Свірському А. В. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за кадастровим номером 6122482600:01:002:0357  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, у зв’язку з не доданого до заяви 

погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України та 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме дана земельна ділянка з даним кадастровим номером має 

цільове призначення 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана 

та на даний час перебуває в оренді  Фермерського Господарства “Нива”. 

6. Відмовити гр. Охоцькій Р. А. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за кадастровим номером 6122482600:01:002:0357  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, у зв’язку з не доданого до заяви 

погодження землекористувача, що передбачено частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України та 

невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме дана земельна ділянка з даним кадастровим номером має 

цільове призначення 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана 

та на даний час перебуває в оренді  Фермерського Господарства “Нива”. 

7. Відмовити гр. Морозу О. С.  у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,0300 га., у зв’язку з  невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану населеного пункту 

та іншої містобудівної документації а саме: дана земельна ділянка розміщена за межами червоних 

ліній вулиці. 

8. Відмовити гр. Клімов Ю. М.  у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 2,0000 га., у зв’язку з  невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану населеного пункту 

та іншої містобудівної документації а саме: дана земельна ділянка відноситься до земель 

громадського призначення -пасовище. 

9. Відмовити  гр. Юрик А. Я. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 

га, у зв’язку з  невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно 

до них нормативно-правових актів, генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної 

документації а саме: дана земельна ділянка відноситься до земель   для індивідуального 

городництва та не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2,6 

«Закону України про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 

землекористувань. 

10. Відмовити гр. Мелих І. М. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 1,9000 га, у зв’язку  з не доданого до заяви погодження землекористувачів, що передбачено 

частиною 6 ст.118 Земельного кодексу України. 

11. Відмовити  гр. Степанов М. І. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 2,0000 га, у зв’язку з  тим, що на дану земельну ділянку сесією міської ради уже наданий 

дозвіл  на розробляється проекту землеустрою. 

12. Відмовити гр. Олещук О. А. у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,5000 га, у зв’язку з  невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану населеного пункту 



та іншої містобудівної документації, а саме: дана земельна ділянка відноситься до земель 

громадського призначення -пасовище. 

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

 

    Збаразький міський голова                      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Головний спеціаліст з питань 

правового забезпечення 

  

Мазяр Н. Є. 

Начальник відділу містобудування та 

земельних відносин 

 Мартиненко О. М. 

Секретар міської ради  Напованець Р. П 
 


