
Проект РІШЕННЯ 

 
№ VIII/21/                                                                                                   від    лютого  2023 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне 

користування МКППОБ “Добробут” 

 

   Розглянувши звернення начальника Збаразького МКППОБ “Добробут” Дмитришина Ю.В. (вх. 

№05-610/2.6 від 16.02.2022р.), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ними послуг, витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, 

агропромислового комплексу та охорони природного середовища (протокол №   від    02.2023 р.), 

керуючись ст. 12, 19, 20, 55, 57, 83, 92, 116, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій”, ст. 21 

Закону України “Про державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну 

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

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

площею 8,1396 га., площею 2,3322 для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, 

які знаходяться в  межах та за межами  населеного пункту с. Кобилля. 

1.1. Передати у постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” земельні ділянки для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею 8,1396 га. кадастровий номер 

6122484500:01:001:0001 за межами населеного пункту, площею 2,3322 кадастровий номер 

6122484500:02:002:0709 в межах населеного пункту, із земель запасу комунальної власності с. 

Кобилля. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

площею 0,7329 га., площею 0,7482, площею 1,8271 для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг, яка знаходиться за межами  населеного пункту с. Новики. 

2.1. Передати у постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” земельні ділянки для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею 0,7329 га. кадастровий номер 

6122487000:01:001:0519, площею 0,7482 кадастровий номер 6122487000:01:001:0518, площею 

1,8271 кадастровий номер 6122487000:01:001:0520, із земель запасу комунальної власності, які 

знаходяться за межами населеного пункту с. Новики. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

площею 6,6379 га., площею 4,9930, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, 

які знаходяться в межах в населеного пункту с. Новий Роговець. 

3.1. Передати у постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” земельні ділянки для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею 6,6379 га. кадастровий номер 

6122481500:01:002:0303, площею 4,9930 кадастровий номер 6122481500:01:002:0304 із земель 

запасу комунальної власності, які знаходяться в межах населеного пункту с. Новий Роговець. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

площею 0,6718 га., площею 7,2700 га., площею 2,8881 га., площею 1,7430 га.,  для ведення 

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, які знаходяться в  межах та за межами  

населеного пункту с. Колодне. 

4.1. Передати у постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” земельні ділянки для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею 0,6718 га. кадастровий номер 



6122484800:01:002:0391 в межах населеного пункту; площею 7,2700 кадастровий номер 

6122484800:01:002:0392, площею площею 2,8881 га. кадастровий номер 6122484800:01:002:0393, 

площею 1,7430 га. кадастровий номер 6122484800:02:002:0760 із земель запасу комунальної 

власності за межами населеного пункту с. Колодне. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

площею 3,0786 га., площею 2,4364 га., площею 2,5889 га., площею 8,1989 га.,  для ведення 

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, які знаходяться за межами  населеного пункту 

с. Киданці. 

5.1. Передати у постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” земельні ділянки для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею 3,0786 га. кадастровий номер 

6122484200:01:001:0255, площею 2,4364 кадастровий номер 6122484200:01:001:0256, площею 

площею 2,5889 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0257, площею 8,1989 га. кадастровий 

номер 6122484200:01:002:0084 із земель запасу комунальної власності за межами населеного 

пункту с. Киданці. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

площею 11.3825 га., площею 10,9715 га., площею 14,4657 га., площею 25,8560 га., площею 1,9397 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, які знаходяться в  межах та за 

межами  населеного пункту с. Доброводи. 

6.1. Передати у постійне користування Збаразькому МКППОБ “Добробут” земельні ділянки для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею 11.3825 га. кадастровий номер 

6122482400:02:001:03661 в межах населеного пункту, площею 10,9715 га кадастровий номер 

6122482400:01:001:0343, площею 14,4657 га. кадастровий номер 6122482400:01:001:0342, 

площею 25,8560 га. кадастровий номер 6122482400:01:002:0225, площею 1,9397 га кадастровий 

номер 6122482400:01:001:0344 із земель запасу комунальної власності за межами населеного 

пункту с. Доброводи. 

7. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 
8. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни у 

земельно – облікові документи. 
9. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 
  
 

Збаразький міський голова                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 

 


