
   
 
 

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  

Ш О С ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
 

№VIII/6/51                                                                                                            від 05.03.2021 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу їх у власність громадянам 

 

Розглянувши заяви гр. Біняж І. Г. (вх. № Б-345/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Дзіковської Я. Д. (вх. № 

Д-356/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Берегель С. В. (№ 539 від 15.02.2021 р), гр. Матвійко Т. Я. (вх. 

№ М-549/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Бернадин Л. А. (вх. № Б-546/2.7 від 11.02.2021 р.),              гр. 

Шмігель М. В.(вх. № Ш-547/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Харчишина Є. І. (вх. № Х-548/2.7 від 

11.02.2021 р.), гр. Рогатинської Д. І. (вх. № Р-550/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Данилевича В. П. (вх. 

№ Д-554/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Войцеховської Н. В. (вх. № В-551/2.7 від 11.02.2021 р.) гр. 

Осмолович Н. В. (вх. № О-552/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Григорян Р. М. (вх. № Г-553/2.7 від 

11.02.2021 р.), гр. Гарматюк Є. В. (вх. № Г-367/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Пиріг Г. А. (вх. № П-

29/2.7 від 05.01.2021 р.), гр. Булик О. Ф. (вх. № Б-529/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Ятищук Г. Т. (№ 

599 від 17.02.2021 р.), гр. Ромашенко Г. В. (вх. № Р-530/2.7 від 11.02.2021 р.), гр. Ленько І. Л. (вх. 

№ Л-357/2.7 від 01.02.2021 р.), гр. Цар Г. Т. (№ 558 від 16.02.2021 р.), гр. Шуст В. М. (№ 559 від 

16.02.2021 р.), гр. Стецько Г. І (№ 561 від 16.02.2021 р.), гр. Уткін А. В. ( № 563 від 16.02.2021 

р.), гр. Собчук Я. М. (№ 562 від 16.02.2021 р.), гр. Добридень Л. Б. ( № 581 від 16.02.2021 р.), гр. 

Рудяк Г. В. ( № 589 від 17.02.2021 р.), гр. Заєць  Г. Я. (№ 588 від 17.02.2021 р.), гр. Хрін О. Б. (№ 

674 від 19.02.2021 р.) технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), витяги з державного земельного кадастру про 

земельні ділянки, 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  (протокол № 7 від 23.02.2021 

р. ), керуючись ст. 12, 19, 20,40, 81,116, 118,120, 121, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 35 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту с. Шимківці гр. Біняж Ігорю Георгійовичу. 

1.1. Передати у власність гр. Біняж Ігорю Георгійовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:02:003:0310, площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шкільна, 35 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту с. Шимківці. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0750 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лісова, 36 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту  с. Чумалі гр. Дзіковській Ярославі Дмитрівні. 

2.1. Передати у власність гр. Дзіковській Ярославі Дмитрівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:04:001:0213, площею 0,0750 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісова, 36 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту с. Чумалі. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0743 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Низька,17 із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Берегель Сергію Васильовичу 

3.1. Передати у власність гр. Берегель Сергію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0760, площею 0,0743 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Низька,17 із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту м. Збаража. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 9 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Матвійко Тарасу Яковичу.   

4.1. Передати у власність гр. Матвійко Тарасу Яковичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0810, площею 0,0028 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 9, по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови в межах населеного пункту м. Збаража. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0052 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 41  по вул. Грушевського,V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Бернадин Людмилі 

Андріївні.   

5.1. Передати у власність гр. Бернадин Людмилі Андріївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:002:0809, площею 0,0052 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 41 по вул. Грушевського V (квартал) із земель житлової та громадської забудови 

в межах населеного пункту м. Збаража. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0032 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 10 по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Шмігель Сергію 

Мирославовичу та гр. Шмігель Мар'яні Володимирівні.   

6.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Шмігель Сергію Мирославовичу та гр. Шмігель 

Мар'яні Володимирівні земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0813, площею 

0,0032 га. для будівництва і обслуговування господарської будівлі (хліва) № 10 по вул. 

Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови в межах населеного 

пункту м. Збаража. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0050 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) № 11  по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Харчишину Євгену 

Івановичу.   

7.1. Передати у власність гр. Харчишину Євгену Івановичу  земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0816, площею 0,0050 га. для будівництва і обслуговування 



господарської будівлі (хліва) № 11 по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту м. Збаража. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0049 га. для будівництва і обслуговування  господарської 

будівлі (хліва) № 2а по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража                                  гр. 

Рогатинському Петру Івановичу та гр. Рогатинській Дарії Іванівні.   

8.1. Передати у спільну сумісну власність гр. Рогатинському Петру Івановичу та                             гр. 

Рогатинській Дарії Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 6122410100:02:002:0807, 

площею 0,0049 га. для будівництва і обслуговування господарської будівлі (хліва) № 2а по вул. 

Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови в межах населеного 

пункту м. Збаража.    

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га. для будівництва і обслуговування господарської 

будівлі (хліва) №4 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Данилевичу Володимиру Павловичу.   

9.1. Передати у власність гр. Данилевичу Володимиру Павловичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0814, площею 0,0028 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) №4 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 8 по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража                               гр. 

Войцеховській Надії Володимирівні.   

10.1. Передати у власність гр. Войцеховській Надії Володимирівні земельну ділянку, 

кадастровий номер 6122410100:02:002:0812, площею 0,0028 га. для будівництва і 

обслуговування господарської будівлі (хліва) № 8 по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель 

житлової та громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0035 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 13  по вул. Грушевського, V (квартал)  із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Осмолович 

Наталії Володимирівні.   

11.1. Передати у власність гр. Осмолович Наталії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0811, площею 0,0035 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 13 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0023 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 2 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту  м. Збаража гр. Григоряну 

Рубику Мясниковичу.   

12.1. Передати у власність гр. Григоряну Рубику Мясниковичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122410100:02:002:0815, площею 0,0023 га. для будівництва і обслуговування 

господарської будівлі (хліва) № 2 по вул. Грушевського, V (квартал) із земель житлової та 

громадської забудови в межах населеного пункту  м. Збаража. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2073 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Набережна із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться 

в межах населеного пункту  с. Тарасівка гр. Гарматюк Емілії Володимирівні.   



13.1. Передати у власність гр. Гарматюк Емілії Володимирівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:04:001:0354, площею 0,2073 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Набережна із земель сільськогосподарського призначення в межах 

населеного пункту  с. Тарасівка. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3600 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Базаринці гр. Пиріг Ганні Амвросіївні. 

14.1. Передати у власність гр. Пиріг Ганні Амвросіївні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122480400:05:002:0281, площею 0,3600 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах населеного пункту            с. 

Базаринці. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1167 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Лісна із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

межах населеного пункту  с. Решнівка гр. Булик Ользі Федорівні.   

15.1. Передати у власність гр. Булик Ользі Федорівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:03:002:0014, площею 1,1167 га. для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Лісна із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту                 с. 

Решнівка. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Глинчуки, 12  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне гр. Ятищук Ганні Трохимівні. 

16.1. Передати у власність гр. Ятищук Ганні Трохимівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122484800:04:001:0005, площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Глинчуки, 12 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Колодне. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 1,0694 га. в т. ч. 0,2500 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Лісна, 6 із земель 

житлової та громадської забудови та площею 0,8194 га. для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Лісна із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які 

знаходяться в межах населеного пункту с. Решнівка гр. Ромашенко Галині Василівні. 

17.1.  Передати у власність гр. Ромашенко Галині Василівні земельну ділянку, загальною 

площею 1,0694 га. в т. ч. 0,2500 га. кадастровий номер 6122489600:03:002:0016 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Лісна, 6 із земель 

житлової та громадської забудови та площею 0,8194 га. кадастровий номер 

6122489600:03:002:0017 для ведення особистого селянського господарства по вул. Лісна із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного пункту 

с. Решнівка. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок, 10  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці гр. Ленько Ірині Лук'янівні. 

18.1.  Передати у власність гр. Ленько Ірині Лук'янівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122487000:03:001:0340, площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Світанок, 10 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Опрілівці. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1400 га. в т. ч. 0,1000 га. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Яворницького, 5/2, 



із земель житлової та громадської забудови та площею 0,0400 га. по вул. Яворницького для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

(рілля), які знаходяться в межах населеного пункту м. Збараж гр. Цар Ганні Тадеївні. 

19.1.  Передати у власність гр. Цар Ганні Тадеївні земельну ділянку загальною площею 0,1400 

га. в т. ч. 0,1000 га. кадастровий номер 6122480400:05:003:0326 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд по вул. Яворницького, 5/2, із земель 

житлової та громадської забудови та площею 0,0400 га. кадастровий номер 

6122480400:05:003:0327 для ведення особистого селянського господарства по вул. Яворницького 

із земель сільськогосподарського призначення (рілля), які знаходяться  в межах населеного 

пункту м. Збаража. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0884 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка бічна, 5  із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці гр. Шуст Василю 

Мирославовичу. 

20.1. Передати у власність гр. Шуст Василю Мирославовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122480400:05:001:0381, площею 0.0884 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Франка бічна, 5 із земель житлової та 

громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Базаринці. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0664 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лисенка, 1 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Стецько Ганні Іванівні. 

21.1 Передати у власність гр. Стецько Ганні Іванівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:005:1131, площею 0,0664 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лисенка, 1 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2289 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Шимківці   гр. Уткіну Андрію Вікторовичу.   

22.1. Передати у власність гр. Уткіну Андрію Вікторовичу земельну ділянку, кадастровий номер 

6122489600:02:003:0338, площею 0,2289 га. для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту                  с. Шимківці. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2400 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кутиші, 35  із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики гр. Собчук Ярославу 

Миколайовичу. 

23.1. Передати у власність гр. Собчук Ярославу Миколайовичу земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122487000:02:001:0399, площею 0,2400 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кутиші, 35 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Новики. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3534 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в межах 

населеного пункту  с. Добромірка  гр. Добридень Людмилі Богданівні.   

24.1. Передати у власність гр. Добридень Людмилі Богданівні земельну ділянку, кадастровий 

номер 6122482600:02:001:0335, площею 0,3534 га. для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту                с. 

Добромірка. 



25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Адамівка, 10 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці гр. Рудяк Галині 

Володимирівні. 

25.1. Передати у власність гр. Рудяк Галині Володимирівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122485400:02:001:0547, площею 0,2500 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Адамівка, 10 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Красносільці. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка,16 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Заяць Галині Ярославівні. 

26.1. Передати у власність гр. Заяць Галині Ярославівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:005:1127, площею 0.1000 га. для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 16 із земель житлової та громадської 

забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0046 га. для будівництва і обслуговування 

індивідуального гаража № 8 по вул. Горбачевського із земель житлової та громадської забудови, 

яка знаходиться в межах населеного пункту м. Збаража гр. Хрін Оксані Богданівні. 

27.1. Передати у власність гр. Хрін Оксані Богданівні земельну ділянку, кадастровий номер 

6122410100:02:003:1290, площею 0,0046 га. для будівництва і обслуговування індивідуального 

гаража № 8 по вул. Горбачевського, із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться 

в межах населеного пункту із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах 

населеного пункту м. Збаража. 

28. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

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

91 Земельного кодексу України. 

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

земельно – облікові документи. 

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

 

 

Збаразький міський голова                                           Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 
 

 

 


