
   
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

VIIІ СКЛИКАННЯ 

 СЬОМА СЕСІЯ 

 

 РІШЕННЯ 
 

№ VIII/7/83                                                                                        від  09 квітня 2021 року 
 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам 

 

 Розглянувши заяви  гр. Малишко В. М. (вх. № 597 від 17.02.2021 р.), гр. Сукач Л. П. (№ 723 

від 23.02.2021 р.), гр. Фаринюка В. А. (№ 439 від 11.02.2021 р.), гр. Драпака І. А. (№ 713 від 

22.02.2021 р.), гр. Чорного Я. Я. ( вх. № 1328 від 16.03.2021 р.), гр. Павлентія І. Ф. (вх. №1077 

від 10.03.2021 р.), гр. Захаріна С. П. (№ 612 від 18.02.2021 р.), гр. Вінніцький П.В. (вх. №1725 

від 31.03.2021 р.), гр. Висоцька Н.В. (вх. №1701 від 30.03.2021 р.), гр. Шкарупи О. С. ( вх. 

1106 від 10.03.2021 р.),  гр. Єріна В.В. ( вх. №1105 від 10.03.2021 р.), гр. Продан У. П. ( вх. 

№1076 від 10.03.2021 р.), гр. Єріної С. М. (№ 636 від 17.02.2021 р.),  гр. Мудрика І. Л. ( вх. № 

940 від 02.03.2021р.), гр. Мшанецької Н. В. (№ 587 від 16.02.2021 р.),  гр. Остапенко С. П. ( 

вх. № 846 від 25.02.2021р.), гр. Павлюк Х. І. (вх. №1410 від 18.03.2021р.), гр. Ванькович С. В. 

( вх. №1019 від 05.03.2021 р.),  гр. Вив’юрки Н. В. ( вх. № В-15/2.7 від 05.01.2021р.), гр. 

Тимофеєвої Г. Є. ( вх. № Т-17/2.7 від 05.01.2021р.), гр.Чуби П. М. ( вх. № Ч-75/2.7 від 

12.01.2021р.), гр. Кушнір О. І. ( вх. № К-76/2.7 від 12.01.2021р.), гр. Робак М. М. ( вх. № Р-

94/2.7 від 13.01.2021р.), гр. Томин М. В.( вх. № 974 від 03.03.2021р.), гр. Макаль О. Б. ( вх. № 

М-20/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Красносельської Л. В. ( вх. № К-16/2.7 від 05.01.2021р.), гр. 

Мнюх Ю. Б. ( вх. № М-21/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Денеки М. М. ( вх. № Д-19/2.7 від 

05.01.2021р.), гр. Гурик Ю. А.( вх. № Г-25/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Бойка В. С. ( вх. № Б-

24/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Бойко Н. Б. ( вх. № Б-23/2.7 від 05.01.2021р.), гр. Макаль Н.Я. (вх. 

№1546 від 24.03.2021 р.), гр. Бойко О.І. (вх. №1547 від 24.03.2021 р.),гр. Гурик Н.І. (вх. 1548 

та вх № 1549  від 24.03.2021 р.), гр. Гурика О.М. (вх. №1550 від 24.03.2021 р.), гр. Хомен М.І. 

(вх. №1551 від 24.03.2021 р.), гр. Волянської О.Є. (вх. №1552 від 24.03.2021 р.), гр. Гаврилюк 

М.А. (вх. №1553 від 24.03.2021 р.), гр. Герца В.Р. (вх. №1554 від 24.03.2021 р.), гр. Малюти 

Н.В. (вх. №1555 від 24.03.2021 р.),Михаця В. Є. (вх.№1615 від 25.03.2021р), проекти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, витяги з державного земельного 

кадастру про земельну ділянку, врахувавши дані земельно-облікових документів та  

кадастрових книг, а також пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання 

земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища  

(протоколи: № 8 від 18.03.2021 р. № 9 від 23.03.2021р., №10 від 25.03.2021 р., №11 від 

06.04.2021) 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 земельної ділянки у власність площею 

0,6500 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Гніздичне  гр. Малишко Валентині Миколаївні. 

1.1. Передати у власність гр. Малишко Валентині Миколаївні  земельну ділянку  площею 

0,6500 га. кадастровий номер 6122481800:02:003:0412 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межами населеного пункту с. Гніздичне. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2213 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Гніздичне  гр. Сукач Лесі Петрівні. 

2.1. Передати у власність гр. Сукач Лесі Петрівні земельну ділянку  площею 0,2213 га. 

кадастровий номер 6122481800:02:002:0107 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Гніздичне. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу - сіножаті, 

сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Новики гр. Фаринюку Володимиру Андрійовичу. 

3.1. Передати у власність гр. Фаринюк Володимиру Андрійович земельну ділянку  площею 

2,0000 га. кадастровий номер 6122487000:01:001:0647 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (сіножаті), яка 

знаходиться  за межами населеного пункту с. Новики. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3029 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Доброводи  гр. Драпаку 

Ігору Аполлінарійовичу. 

4.1. Передати у власність гр. Драпаку Ігору Аполлінарійовичу земельну ділянку площею 

0,3029 га. кадастровий номер 6122482400:02:002:1022 для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Доброводи. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2788 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Опрілівці гр. Чорному Ярославу Ярославовичу. 

5.1. Передати у власність гр. Чорному Ярославу Ярославовичу земельну ділянку площею 

0,2788 га.  кадастровий номер 6122487000:03:001:0070  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах 

населеного пункту с. Опрілівці. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Доброводи  гр. Павлентію Івану Федоровичу. 

6.1. Передати у власність гр. Павлентію Івану Федоровичу земельну ділянку площею 0,5000 

га.  кадастровий номер 6122482400:02:002:1020 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1151 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту   с. 



Доброводи гр. Захаріну Сергію Петровичу. 

7.1. Передати у власність гр. Захаріну Сергію Петровичу земельну ділянку площею 0.1151 га. 

кадастровий номер 6122482400:02:002:1019  для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту с. Доброводи. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,2066 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Чумалі гр. Вінніцькому Петру Васильовичу. 

8.1. Передати у власність гр. Вінніцькому Петру Васильовичу земельну ділянку площею 

0,2066 га. кадастровий номер 6122487000:04:001:0233 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля),  яка знаходиться 

в межах населеного пункту с. Чумалі. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5372 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Доброводи гр. Висоцькій Надії Василівні. 

9.1. Передати у власність гр. Висоцькій Надії Василівні земельну ділянку площею 0,5372 га.  

кадастровий номер 6122482400:02:002:1034 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Доброводи. 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Івашківці  гр. Шкарупі Ользі Станіславівні. 

10.1 Передати у власність гр. Шкарупі Ользі Станіславівні земельну ділянку площею 2,0000 

га. кадастровий номер 6122483000:01:001:0749 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Івашківці. 

11  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Івашківці  гр. Єріну Вадиму Вікторовичу. 

11.1 Передати у власність гр. Єріну Вадиму Вікторовичу земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:001:0753 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Івашківці. 

12.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в  межах населеного пункту с. 

Івашківці  гр. Продан Уляні Петрівні. 

12.1. Передати у власність гр. Продан Уляні Петрівні земельну ділянку площею 2,0000 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:001:0751 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Івашківці. 

13.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,1319 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах с.Івашківці   гр. Єріні 

Світлані Миколаївні. 

13.1. Передати у власність гр. Єріні Світлані Миколаївні земельну ділянку площею 1,1319 га.  

кадастровий номер 6122483000:04:001:0302  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 



межах с. Івашківці. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.1100 га. для  індивідуального садівництва із земель  сільськогосподарського призначення 

(рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці, гр. Мудрику Ігору 

Леонтійовичу. 

14.1. Передати у власність гр. Мудрику Ігору Леонтійовичу земельну ділянку площею 0.1100 

га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0303 для  індивідуального садівництва із земель  

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в межах населеного пункту с. 

Івашківці. 

15.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.3600 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення ( рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Мшанецькій 

Наталії Володимирівні. 

15.1. Передати у власність гр. Мшанецькій Наталії Володимирівні земельну ділянку площею 

0.3600 га. кадастровий номер 6122483000:01:008:0012 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель  сільськогосподарського призначення землі ( рілля), яка знаходиться  в 

межах населеного пункту с. Івашківці. 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.3300 га. для ведення особистого селянського господарства із земель  сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. Івашківці гр. Остапенко 

Софії Петрівні. 

16.1.  Передати у власність гр. Остапенко Софії Петрівні земельну ділянку  площею 0.3300 

га. кадастровий номер 6122483000:04:001:0300 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( рілля), яка знаходиться  в межах 

населеного пункту с.І вашківці. 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,7429 га. для  ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Івашківці гр.  Павлюк Христині Ігорівні. 

17.1. Передати у власність гр. Павлюк Христині Ігорівні  земельну ділянку площею 0.7429 га. 

кадастровий номер 6122483000:01:001:0750 для  ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Івашківці. 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1597 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту с. 

Капустинці гр. Ванькович Софії Василівні. 

18.1. Передати у власність гр. Ванькович Софії Василівні земельну ділянку  площею 0,1597 

га. кадастровий номер 6122483900:01:002:0164 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

в межах населеного пункту  с. Капустинці. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель   

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту 

села Киданці гр. Вив’юрці Нелі Володимирівні. 

19.1. Передати у власність гр. Вив’юрці Нелі Володимирівні земельну ділянку  площею 

0.5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0643 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

20.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1.0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту села Киданці гр. 



Тимофеєвій Ганні Євгенівні. 

20.1. Передати у власність гр. Тимофеєвій Ганні Євгенівні земельну ділянку площею 1.0000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0638 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,7000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Киданці  гр. Чубі Павлу Михайловичу. 

21.1. Передати у власність гр. Чубі Павлу Михайловичу земельну ділянку  площею 1,7000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0634 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

за межами населеного пункту с. Киданці. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Киданці  гр. Кушнір Ользі Іванівні. 

22.1. Передати у власність гр. Кушнір Ользі Іванівні земельну ділянку   площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0633 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  

за межами населеного пункту с. Киданці. 

23.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту села Киданці гр. Робак 

Марії Миколаївні. 

23.1. Передати у власність гр. Робак Марії Миколаївні земельну ділянку площею 0.5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0663 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля),  яка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.4000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться в межах населеного пункту на території с. Киданці гр. 

Томин Мар’яні Володимирівні. 

24.1. Передати у власність гр. Томин Мар’яні Володимирівні земельну ділянку площею 0.4000 

га. кадастровий номер 6122484200:02:002:0461 для  ведення особистого сільського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  в межах 

населеного пункту с. Киданці. 

25.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці гр. Макаль 

Ользі Богданівні. 

25.1. Передати у власність гр. Макаль Ользі Богданівні земельну ділянку площею 0.5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0629 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

26.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,3000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці гр. 

Красносельській Людмилі Василівні. 

26.1. Передати у власність гр. Красносельській Людмилі Василівні земельну ділянку площею 

0,3000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0628  для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 



межами населеного пункту с. Киданці. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,0000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межах населеного пункту с. Киданці гр. Мнюх Юлії 

Богданівні. 

27.1. Передати у власність гр. Мнюх Юлії Богданівні земельну ділянку площею 1,0000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0636 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0.5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с.Киданці гр. Денеці 

Марії Михайлівні. 

28.1. Передати у власність гр. Денеці Марії Михайлівні земельну ділянку  площею 0.5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0627 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту села Киданці гр. Гурик  

Юліані Андріївні. 

29.1. Передати у власність гр. Гурик Юліані Андріївні земельну ділянку  площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0631 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту села Киданці гр. Бойко 

Володимиру Степановичу. 

30.1. Передати у власність гр. Бойко Володимиру Степановичу земельну ділянку площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0632 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту села Киданці  гр. Бойко 

Надії Богданівні. 

31.1. Передати у власність гр. Бойко Надії Богданівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0659 для  ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться  за 

межами населеного пункту с. Киданці. 

32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Макаль Наталії Ярославівні. 

32.1. Передати у власність гр. Макаль Наталії Ярославівні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0668 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за  межами населеного пункту с. Киданці. 

33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 



с. Киданці  гр. Бойко Оксані Іванівні. 

33.1. Передати у власність гр. Бойко Оксані Іванівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0677 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

34.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за межами населеного пункту с. 

Киданці та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  у власність площею 0,5000 га. для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Киданці гр. Гурик Надії Іванівні. 

34.1. Передати у власність гр. Гурик Надії Іванівні земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 1,000 га в т. ч. площею 0,5000 га. кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0672 із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), 

яка знаходиться за межами населеного пункту с. Киданці та площею 0,5000 га. кадастровий 

номер 6122484200:01:001:0625 із земель сільськогосподарського призначення (рілля), яка 

знаходиться в межах населеного пункту с. Киданці. 

35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Гурику Олегу Михайловичу. 

35.1. Передати у власність гр. Гурику Олегу Михайловичу земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0667 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Хомен Маріанні Іванівні. 

36.1. Передати у власність гр. Хомен Маріанні Іванівні земельну ділянку площею 0,5000 га. 

кадастровий номер 6122484200:01:001:0676 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Волянській Оксані Євгенівні. 

37.1. Передати у власність гр. Волянській Оксані Євгенівні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0673 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту  с. Киданці. 

38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Гаврилюк Марії Анатоліївні. 

38.1. Передати у власність гр. Гаврилюк Марії Анатоліївні земельну ділянку площею 0,5000 

га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0674 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 



сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці гр. Герцу Віталію Руслановичу . 

39.1. Передати у власність гр. Герцу Віталію Руслановичу земельну ділянку площею 0,5000 

га.кадастровий номер 6122484200:01:001:0671 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Малюті Наталії Володимирівні. 

40.1. Передати у власність гр. Малюті Наталії Володимирівні земельну ділянку площею 

0,5000 га.  кадастровий номер 6122484200:01:001:0678 для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,5000 га. для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, 

сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться за  межами населеного пункту 

с. Киданці  гр. Михацю Володимиру Євстаховичу. 

41.1. Передати у власність гр. Михацю Володимиру Євстаховичу земельну ділянку площею 

0,5000 га. кадастровий номер 6122484200:01:001:0669  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу, сільськогосподарського призначення (рілля), яка знаходиться 

за межами населеного пункту с. Киданці. 

42. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

43. Громадянам виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

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

у земельно – облікові документи. 

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

 

 

 

Збаразький міський голова                                        Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 


