
 

Проект РІШЕННЯ 
 

№ VIII/21/                                                                                         від ____ лютого 2023 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок громадянам 

 

      Розглянувши заяву гр., Підгірського О.І. який діє від імені Підгірського О.О. (вх.№2612 від 

16.12.2022р.), гр.Левчук М.С. (вх.№359 від 03.02.2023р.), Адамович П.М.(вх.№373 від 

06.02.2023р.), гр. Стрілець О.Я. (вх.№91 від 18.01.2023р.), гр. Карп’як Ю.Б. (вх. № 448 від 

14.02.2023 р.), гр. Вавричук Р.В. (вх.№501 від 17.02.2023р.) проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок цільове призначення яких змінюється, а також пропозиції 

постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, агропромислового 

комплексу та охорони природного середовища  (протокол № 35 від 16.02.2023 р., №36 від 

20.02.2023р.) керуючись ст. 12, 19, 20, 39, 207 та пунктом 27 розділом X Перехідних положень 

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, цільове призначення 

якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд  

(присадибна ділянка) площею 0,5345 га. с. Розношинці. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,5345 га. кадастровий номер 

6122485400:03:001:0189 для ведення особистого селянського господарства с.Розношинці, яка 

перебуває у власності гр. Підгірського Олега Олеговича, на цільове призначення для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд  

(присадибна ділянка) площею 0,2266 га. по вул.Івана Франка с.Вищі Луб’янки. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2266 га. кадастровий номер 

6122481500:02:002:0319 для ведення особистого селянського господарства по вул. Івана 

Франка с.Вищі Луб’янки, яка перебуває у власності гр. Левчук Марії Степанівни, на цільове 

призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель 

споруд  (присадибна ділянка). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд  

(присадибна ділянка) 0,7300 га. с. Івашківці. 

3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,7300 га. кадастровий номер 

6122483000:01:001:1528 для ведення особистого селянського господарства с. Івашківці, яка 

перебуває у власності гр. Адамович Петра Михайловича, на цільове призначення для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка). 



4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміни цільового 

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,1000 га. с. 

Чернихівці. 

4.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1000 га. кадастровий номер 

6122488800:02:003:0492 для ведення особистого селянського господарства с. Чернихівці, яка 

перебуває у власності гр. Стрілець Ольги Ярославівни, на цільове призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється із земель будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель споруд  (присадибна ділянка)   у землі  для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) площею 0,2000 га по вул. М. Грушевського, 1 

с. Ліски. 

5.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2000 га. кадастровий номер 

6122483000:03:001:0136 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  по вул. М. Грушевського, 1 с. Ліски , яка перебуває у 

власності гр. Карп’як Юрія Богдановича, на цільове призначення для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд  

(присадибна ділянка) площею 0,3237 га. с. Колодне. 

6.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,3237 га. кадастровий номер 

6122484800:02:002:0751 для ведення особистого селянського господарства с. Колодне, яка 

перебуває у власності гр. Вавричук Руслана Васильовича, на цільове призначення для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка). 

6. Громадянам здійснити реєстрацію змін у встановленому законодавству порядку. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

Збаразький міський голова                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 


