
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ПРОТОКОЛ

Засідання постійної ком ісіїз питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та перспективного планування Сторожи нецької
міської ради.

від «10» квітня 2019 року м.Сторожинець

Голова комісії: Деліцой Микола Артемович е> Р
Присутні члени комісії: ' оН' -сЛ^ **> . А Є- . Г . 0 , {Л{Ос& А > .7, •
ВІДСу  ГНІ ЧЛеНИ КОМІСІЇ: 7~б •гЛл [ . /5  / Т О+І - О' &С С Л  , у С ', Ґ  (  У , / І / , _________________________________________
Присутні запрошсні:в.о. начальника відділу земельних відносин та комунальної власності, провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин та комунальної власності Вітюк А . Д   __________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИИ :
Доповідає: В і тюк А.Д.

№
п /п /

-

Зміст питань що 
розглядаються

І Іроект рішення 11 рої юзи ції за 
рекомендації 

комісії
Про затвердження  
технічних документацій  
із  землеус грою ЩОДО 

встановлення меж  
земельних ділянок в натурі 
на місцевості
т а передачу їх безоплатно у
власність
громадянам

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати і 
Кудсльницькому Олексію Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку з і  
кадастровим номером 7324510100:01:004:0786. площею 0.0959 та. для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожи нень. ву.і. Якобашвілі. 38.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) іа передати Доскадюку 
Віталію Олексійовичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324510100:01:004:0787. площею 0.1000 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. ( торожилеці . ну .і. І айдамацькій, 9:

- кадастровим номером 7324510100:01:004:0788. мишею 0.0622 га. .тля 
ведення о с о б и с т о ;  о  сс.пінської о господарства в м. ( юрожинодь. вул. Гайдамацькій

3. Затвор ти іехнічну докуменіацію  із зем леу стр о ю  щодо встановлення 
(відновлення) меж іємс.тьиої ділянки р натурі (на місцевої-іі) га передати Курику 
Хркадію І’адувичу безоплатно у влаеніеіь ісметьну ділянку {кадастровим номером

| 7324510100:03:007:6^.^8. площею 0.Ю00 га. .для будівництва та обслуговування}

В



житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожи нень. вул. 
В.Хмельницького. І59А.

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Буйчуку 
Івану Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583000:02:002:0118, площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Давидівка. вул. 1.Франка, 
45.

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати 
Мотовилець Галині Арестідіївні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324580500:01:003:0888. площею 0.2500 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Банилів- 
Підгірний, вул. Лугова. 12.

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Кол 
Леонтині Іллівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:02:006:0306, площею 0.2500 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Давидівка. вул. Центральна. 11:

- з кадастровим номером 7324583000:02:006:0305, площею 0.3529 га. для 
ведення особистого селянського г осподарства в с. Давидівка. вул. І Центральна.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Берізка
І Іт а л ії  Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером , 
7324587500:02:002:0097. площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Заболотгя. вул. ' 
Буковинська. 42.

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(підновлення) меж земельної ділянки в натурі ( та місцевості) га передати Волощук



;гі »г ?. і «і-» «'( іП Слізевич Родіпі Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:006:0266. площею 0.1000 га. для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Вашківська, 25А.

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Морошану 
Петру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324584500:02:003:0358. площею 0.0800 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. 1 Іапка, вул. Вишнева, 4;

- з кадастровим номером 7324584500:02:003:0360, площею 0,3300 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. 1 Іанка. вул. Вишнева;

- з кадастровим номером 7324584500:02:003:0359. площею 0.2700 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. Панка, вул. Вишнева.

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Косован 
Домніці Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:03:005:0275, площею 0.1639 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в е. Баиилів-1 Іідгірний. вул. 
Рівняиська. 74.

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Малайко 
Флорії Дмитрівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324510100:01:002:0295. площею 0.1000 га. для 
бу дівництва та обслуговування жи тлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Сторожинець. вул. Пол тавська. 38:

- з кадастровим номером 7324510100:01:002:0293. площею 0.4404 га. для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець. вул. І китайська.

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення! меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Жалобі

. Степану Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з ка астровим 
номером 7324583000:02:004:0129. площею 0.2500 га. для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в е. Давидівка, 
вул. Б.Хмелі.нипького. 58.

14. Затвердити технічну документацію із гемлсусірою щодо встановлення 
. (відновлення •' меж земельних з і ляпок в натурі (па мчдевості) та п ер ед ай : Конурці



Ганні Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки:
- з кадастровим номером 7324587500:01:()04:01()8. площею 0,2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Нові Бросківці, вул. Українська, 38;

- з кадастровим номером 7324587500:01:004:0109, площею 0.2527 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. Нові Бросківці. вул. Українська.

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Г'ойнику 
Дмитру Драгушовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324580500:03:001:0316, площею 0,2482 га. для ведення особистого 
селянського господарства в с. Банилів-Нідгірний.

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Трофімчуку 
Сергію Адамовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:01:004:0381. площею 0.2188 іа. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в е. Банилів-Нідгірний, вул. 
1 оловна, 24В.

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Трофімчук 
Наталі Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:01:004:0380. площею 0.1945 іа. для ведення особистого селянською 
господарства в е. Банилів-ГІідгірний, вул. Колгоспна.

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Швед 
Марії Дмитрівні беюплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324580500:01:003:0310. площею 0.2500 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в е. Банилів-Нідгірний. вул. Мазепи, 2;

- з кадастровим номером 7324580500:01:003:0311. площею 0.2523 га. для 
ведення особистою  селянського господарства в с. Банилів-Нідгірний. вул. Мазепи:

- з кадастровим н о м ер о м  732458()50():()2:003:0205. п л о щ ею  0.1828 і а. тля 
вс ісііня особисю п сел я н сь к ого  госпо.іарсчва в с. Банилів-І І ді Ірини, вул. Довбу і на.

19. Затверд; ги технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж ісмєльної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Ротар Надії 
Іллівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером

. 14583000:02:003 9184. площею 0,2500 і а. для будівн іцтва та обслую вуд

ш я т я і — ■ чк»яіп г  -дг^ чппгг і ний—гг-г—жгавгип і . і— и -т:*лят. — »г ,■ і. т ■ 111 п с ■ т 1 ц
' гзсагдці.у. .̂ іі Iі—̂ і., . • оМБЯВМАкжі а: ітаи.У̂ у. . \* .



І

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Давидівка, вул. 
Кобилянської, 164.

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Кушнір 
Ірині Ісідорівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:01:003:0313, площею 0,2356 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Банилів-Нідгірний, 2-й 
пров. Зарічний, 12.

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Кушнір 
Магдалині Павлівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324580500:03:001:0318, площею 0,2283 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Банилів-Нідгірний. вул. Кобилянської. 57.

- з кадастровим номером 7324580500:03:002:0255, площею 0.2585 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Нідгірний, вул. 
Кобилянської.

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) та передати Бурлі 
Василю Калістратович безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324580500:02:004:0213. площею 0,2764 га, для ведення особистого
селянського в с. Банилів-ІІідгірний, урочище Лавреика.

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Логін 
Ангелі Петрівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324580500:03:004:0493. площею 0.1300 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Нідгірний. вул.
Дунавецька;

- з кадастровим номером 7324580500:03:004:0490. площею 0.2700 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ьапилів-І Іідгірний. ву л. Шевченка:

- ! кадастровим номером 7324580500:03:004:0491, площею 0.2900 га. д ія  
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Нідгірний. вул.
Дутіавепька:

- з кадастровим номером 732458()5()0:03:004:0492, площею 0.3412 га, їдя 
вс опчя особистою  селянського господарства « с. Банилів-Нідгірний. ву і. Шевченка.

'4. За твердити технічну' д о к ум е нт а ц і ї ' ' із землеустрою щодо встановлення



(відновлення) меж {смольної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Гордієнко 
Тетяні Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:04:()()1:0469, площею 0.0587 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Пушкіна. 31.

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Ткачуку 
Михайлу Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 732458300:01:004:0235. площею 0,2282 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Слобода-Комарівці, пров. Кобзаря. 4.

- з кадастровим номером 7324588300:01:001:0135. площею 0.2410 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. Слобода-Комарівці. пров. 
Каштановий.

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Продаиику 
Олександру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:004:0551. площею 0.1000 га. для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.
Сторожинець, вул. Амурська, 40.

27. Затвердити технічну документацію із $емлеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Попович 
Ю лії Сидорівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324580500:03:001:0320. площею 0.1272 та. для 
ведення особистого селянського і осподарства в с. Ьанилів-1 Іідгірний:

- з кадастровим номером 7324580500:03:001:0319, площею 0.1804 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ьанилів-1 Іідгірний.

28. Затвердити технічну документацію із (емлеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної іілянки в натурі (на місцевості) та передати
Козубовській Анастасії Костянтинівні безоплатно у власність зем ельн у  ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:004:0795. площею 0.1000 і а. для б\ пвщ іцтвата
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.

! Сторожниеиь. вул. І .Франка. 41.
29. Затвердити технічну документацію із {емлеустрою щодо встановлення ,

| (відновлення) меж земельної ; і ■- і к п в натур’ (г. місцевості) та пере дат я Ножеві
Михайлу Хркадійовичу бсзонлат ю у власність емельну ділянку $ кадастровим

1 •
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номером 7324510100:01:004:0796. площею 0,1000 га. лля будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Вишневенького, 4.

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Фіріч Діані 
Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку в кадастровим номером
7324587500:01:005:0293, площею 0.1383 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Нові Бросківці. вул.
Сторожинецька. 68.

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Пенько 
Домніці Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324581000:01:001:0181. площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бобівці, вул. Вишнева. 45.

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Кирилюк 
М арії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:02:004:0285. площею 0.1000 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець. вул.
О.Кобилянської. 128.

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) та передати Берчук 
Георгіні Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:004:0550, площею 0.0657 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець. вул. Ковпака.

І - •34.Затвердиі и технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж іемельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Бойч\ку
Свдоксію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим
номером 7324580500:03:001:03 1 7. площею 0.1609 га. для будівництва та
обслуговування жи нового будинку, господарських будівель і споруд в с.Банидів-
11і;ц ірпий. вул. І оловна. 80.

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Мнланюк 
Оксані Миколаївні безоплатно \ власній ь  земельну д і л я н к у  з  кадастровим номером 

| 7324589500:04:006:0292 площею 0,2087 га, для будівництва та обслуговування



_ _ і _

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Стара Жадова. вул. Гірська.
13.

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Федорюку 
Тодору Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:006:0264 площею 0,1000 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Крилова. 9.

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Німчук 
Лідії Василівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:02:003:0106 площею 0,2500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Давидівка . вул. І (ентральна. 180;

з кадастровим номером 7324583000:02:003:0107 площею 0.3663 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Давидівка . вул. І (сп іральна.

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Мелещуку 
Василю Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583000:02:004:0133 площею 0,2236 га, д ія  будівництва іа обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 
Давидівка . вул. Б. Хмельницького, 50.

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за передати Калишок 
Марії Іллівні безоплатно у власність земельні ділянки:

з кадастровим номером 7324583200:03:002:0432 площею 0.2500 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Зруб-Комарівський . вул. Ш евченка. 41:

з кадастровим номером 7324583200:03:002:0431 площею 0.2500 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с Зруб-Комарівський . вул. 

і Шевченка.
40. Затвердити технічну документацію із землеустрою г.о. > встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та іередати Бружі 
М арії Сергіївни безоплатно у власність земельні ділянки:

з кадастровим номером 7324583000:0! ^005:0333 плоіг ло 0 . ' '0 0  га, для 
, будівництва та обс.іуювуватптя житлової о будинку, т оеподарськи.ч б; лівель і споруд .

8.
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в с. Давидівка . вул. Банилівська. 74;
з кадастровим номером 7324583000:01:005:0336 площею 0.1834 га. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Д авидівка. вул. Банилівська.
41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Косован 
Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324589500:01:002:5555 площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 
Дібрівка . вул. 1 Іолянська, 5.

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Серецькій 
Марії Іллівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324589500:01:002:0311 площею 0.2500 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. 
Дібрівка . вул. 1 Іолянська, 7.

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Вербич 
Степанії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324589500:04:009:0138 площею 0,2500 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Стара 
Ж адова . вул. Лісова. 34.

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) іа передати 
1 бржовському І І отру Івановичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583200:03:002:0434 площею 0,2500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Зруб -  Комарівський. вул. ’Гисівська. 37:

з кадастровим номером 7324583200:03:002:0433 площею 0.2500 га. для 
ведення особистою  селянського господарства в с. Зруб Комарівський. вул. 
Уиеівеька.

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення; 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Савчук і 
Марині Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером | 
7324584500:01:002:0176 площею 0,4200 га, для ведення особистого селянського 
господарст ва с. І їаика.

І_______ 46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення |



(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Добрій 
Валентині Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки:

з кадастровим номером 7324584500:02:001:0697 площею 0.0849 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Панка;

з кадастровим номером 7324584500:02:001:0698 площею 0.1395 га, для 
ведення особистого селянської о господарства в с. 1 Іанка.

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (па місцевості) та передати Кушніру 
Сидіру Семеновичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:02:004:0134 площею 0,2500 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Давидівка. вул. Хмельницького Б . ;

з кадастровим номером 7324583000:02:004:0131 площею 0.2500 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Давидівка. вул. Хмельницького Б . .

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Біньовській 
Порфірі Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324584500:02:003:0363 площею 0.2800 га. для ведення особистого селянського 
господарства с. Панка, вул. Грушева .

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Грецькій 
Наталії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324584500:02:002:0721 площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд с. І Іанка вул. І. Миколайчука. 5

І
50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Олару Івану 
Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583000:02:004:0135 площею 0,2500 га. для будівництва і обслуговування 
ж итловою  будинк\. господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. 
Давидівка. вул. Центральна .

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж темельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Перчик 
Сільвії Даріївні безоплатно у власність земельні ділянки:

з кадастровим номером 7324510100:03:004:0470 площею 0,1000 га. для і 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівс іь і споруд



в м. Сторожинець. вул. Амурська. 58 ;
з кадастровим номером 7324510100:03:004:0471 площею 0,0500 га. для 

ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець. вул. Амурська.
52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати 
Недашківській Галині Василівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:02:003:0108. площею 0.2422 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Давидівка. вул. Центральна, 142.

- з кадастровим номером 7324583000:02:006:0313, площею 0,2320 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Давидівка. вул. Центральна.

53. Заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації речових прав на 
вищезазначені земельні ділянки.

2

.

Про затверджений проектів 
землеустрою щодо 
відведення
земельних ділянок та їх 
безоплатну
передачу у власність 
іромадннам

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Гуряку Віталію Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:001:0219. площею 0.1481 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець. вул. Клинівська.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Пишному Сергію Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:()03:0461. площею 0.1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, юсподарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець. вул. Захисників Вітчизни. 16.

3. Затвердити проскі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Мельничуку Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324581000:01:001:0170. площею 0.2499 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, юсподареьких будівель і 
споруд в е. Бобівці. вул. Річкова. 27.

4. Затвердити проскі землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність та передати Мельничуку Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 
земельні ділянки:

- і кадастровим номером 7324581000:01:001:0171 площею 0.6324 га для 
ведення особистої о селянського господарства в е. Ьобівці, вул. Річкова:

- з кадастровим номером 7324581000:01:001:0172. площею 0.22.73 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Бобівці. ву л. Річкова.

5. Затвердити проекі тсмлеусірою щодо відве єн ля тем.льної іі.іянки із 
омунальної в. с • о еі шєькогосііо лрського призначення з подальшою /  /  / /

У М І  11



передачею її у власність та передати Аушеву Андрію Валентиновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:006:0262, площею 
0,0930 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець, 2 пров. Ш кільний, 18.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Капуловському Олегу Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0459. площею 0.1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни, 4.

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та  передати Петренку Володимиру Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0460, площею 0.1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни. 8.

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Гушулею Івану Дмитровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:04:002:0239. площею 0.1738 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець. вул. Польова.

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення з подальшою 
передачею її у власність та передати Джазу Степану Антоновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0203. площею
0.1000 га для ведення індивідуальною садівництва в м. Сторожинець. вул. С.Ьандери.
11.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Розмі Ірині Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324584500:02:002:0724. площею 0.3200 га для

і ведення особистого селянською  господарства в е. ! Іанка. вул. Незалежності.
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

' власність іа передали Жалобі Зої Василівні безотг лгно у власність земельну ділянку
з кадаоі новим номером 7324583000:02:004:0130 площею 0.4000 га для ведення і

П  ■ Г  V  1особистого селянського господарств і її с. Давидівка. вул. Ь.Хмельницького.
12. Затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

і власність та передати Манилічу Сергію Михайловичу безоплатно у власність |
; земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:002:1111. площею 0.2500 га і 
[ для будівництва га обслуговування житлового б\ іинку. госп одарська  будівель і _ / / }



споруд в с. Заболотгя, вул. Б.Хмельницького.
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та передати Казимірко Богдану Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:007:0210, площею 0.4500 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова. вул.
Малинівська.

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Чокан Марині Ю ріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
з кадастровим номером 7324580500:01:003:0312, площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва в с. Банилів-Нідгірний, вул. Залізнична.

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Швед Марії Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
з кадастровим номером 7324580500:02:003:0204, площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва в с. Банилів-1 Іідгірний. вул. Лавренка.

16. Затвердити проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передній Костинян Стефанії Ігорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324580500:01:001:0410, площею 0.2964 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-1 Іідгірний, вул.
І Іолянівська.

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність га передати Іїнчаку Валентину Костянтиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324580500:03:002:0252. площею 0.2486 га 
д ія  ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Нідгірний. вул.
Молодіжній.

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Мунтяну Володимиру Георгійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324585500:01:008:0385. площею 0.3000 га

і для ведення особистого селянського господарства в с. Костинці. вул. Поштова.
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у і

власність іл передати Леонтій Сільві Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку з кадастровим номером 7324580500:01:004:0382. площею 0.3000 га тля '  * .. . . . . . . .
ведення оеооистою селянського господарства в е. Ьаиилш-1 пдпрнии, вул.

; 1 Іолянівська.
20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із

■ земель комунальної власності сільськогосподарського призначення з подальшою і
■ передачею її у власність та передати Віковану Андрію  Андрійовичу безоплатно у | / П /
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власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:006:0260. площею
0.0978 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м.Сторожинець. З пров. Ш кільний, 10.

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Фальоеі Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:002:0672, площею 0,1019 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова. вул. Головна.

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Ш тифуряк Домніці 'Годорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0204, площею 0,1000 га для 
ведення особистого селянського господарства в м.Сторожинець, вул. Вашківська.

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Кулик Сільвії Костянтинівні безоплатно у власність земель») 
ділянку з кадастровим номером 7324580500:02:003:0208. площею 0.2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Банилів-Підгірний.

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки N 
власність та передати Крушельницькій Людмилі Василівні безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:002:0416, площею 0.4100 га 
для ведення особистого селянського господарства в с.Зруб-Комарівський. вул. 
Тисівська.

25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Мунтяну Юрію Окгавіановичу безоплатно у власність ' 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324585500:01:004:0262, площею 0.1740 і а 
для будівництва та обслуговування житловою  будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Коетинні, вул. Головна.

26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати ( ’токолоеу Івану Петровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки:

- з кадастровим номером 73245830()1):()2:006:0312. площею 0.1585 га для 
не іеїшя особистою  селянського іосііодареї ва в с.Давидівка. вул. Центральна:

- з кадастровим номером 732458.30( 10:02:006:0310. площею 0.4889 га для 
ведення особистої о селянського і оспо іарсів.і і; і Давидівка. вул. І Іентральна;

- з кадастровим номером 73245850()0 ()2:006:0311. площею 0,2496 га тля 
ве (єішя особистого селянського господарст ва в е.Давидівка. вул. Центральна.

27. Затвор ;:1!!! роект землеустрою люто відведення земельної ділянки >
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безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:001:0224. площею 0.0995 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець, вул.
Панківська, 10.

35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність га передати Бойчуку Івану Григоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:002:0119, площею 0,2800 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Давидівка, вул. І.Франка.

36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та  передати Тушину В'ячеславу Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0471. площею 0.1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в м. Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни, 9.

37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Кольберту Ярославу Бориславовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0470, площею 0.1000 га

1 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в м. Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни. 11.

38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати ГІанику Олексію Валерійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:001:0339, площею 0,3672 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Зруб Комарівський. вул.
Одайська.

39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Пуканюк Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324583000:01:002:0138, площею 0.2500 і а для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Давидівка, вул. Лісова,

40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність га передати Поповичу Віталія Радовичу безоплатно у власність земельні 
чілянки:

- з кадастровим номером 7324580500:03:005:0276, площею 0.9714 іа  іля 
ведення особистого селянського господарства в с.Баиилів Підгірний:

- з кадастровим номером 7324580500:03:005:0333, площею 0.3634 іа  для
і ведення особистого селянського господарства в с.Баиилів -  Підгірний; і /

_  - і кадастровим номером 7 3 2 4 5 8 0 5 0 0 :0 3 :0 0 5 :0 2 7 7 , площею 0 .2 7 6 0  і а для |
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ведення особистого селянського господарства в с.Банилів -  Підгірний;
41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та передати Помсрляну Артуру Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0468, площею 0.1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в м. Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни. 1.

42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Лотар Сві ену Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0469, площею 0.1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в м. Сторожинець. вул. Захисників Вітчизни, 21.

43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Горячку Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324585500:01:008:0354. площею 0,2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Ясени, вул. Західна. 9.

44. Затвердити проекі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Скулишу Івану Георгійович) безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324585500:01:004:0263. площею 0.2500 га ;іля 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Костинці. вул. Головна. 4.

45. Затвердити проекі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Миронюку Георі ію Луковичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0465. площею 0.1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в м. С торожинець. вул. Захисників Вітчизни, 15.

46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Бужняк Андрію Георгійович) безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:001:0225. площею 0.0995 та для 
будівнш пва і обслуговування жи їлового беш иху, і осподарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в м. С нч'ожинець. вул. І Банківська. 18.

47. Затвердити проекі землеустрою щодо і"; і ведення земельної ділянки у 
власність та передати ('кицьку ( ’вгепу А р к а д і йовяч\ безоплатно у власніс ть земельну 
ділянку з кадастровим номером 732458500:02:01 1:0339, площею 0.1200 іа  для 
ведення особистого се іянсько: .< господарства в с. Комарівці, пул. Ш евченка.

48. Затвердити проекі землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ V



власність та передати Біньовській Ю лії Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку ч кадастровим номером 732458400:02:001:06% . площею 0.1012 та для 
ведення особистого селянського г осподарства в с. І Іанка.

49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Грикаловському Івану Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 732451010:03:001:0231. площею 0.0800 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. 
Клинівська.

50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Крецькій Наталії Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324584500:02:002:0726. площею 0.2503 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. І Іанка, вул. І. Миколайчука.

51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Лсонтію Івану Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324588300:01:004:0262. площею 0.2500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 
присадибна ділянка ) в с. Слобода Комарівці. вул. Н. Яремчука.

52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та пере дати Лсонтію Івану Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324588300:01:004:0263. площею 0.2061 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Слобода Комарівці. вул. II. 
Яремчука

53. Затвердити проект гемлеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність іа передати Сухенькому Едуарду Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:002:0856. площею 0.6300 га 
для ведення особистого селянською  господарства в с. Зру б Комарівський.

54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Волоіцуку В ячеславу Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:001:0229. площею 0.0995 га 
для бу твнинтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд г присадибна ділянка ) в м. Сіорожинеиь. вул. 1 Іанківська. 14.

55. Затвердити проект впмлеу строю щодо відведення темельної дсіянки у ;  
власність та передати Кап:гу іі Олександрі ! іуардівні безон.штно у власність 
темо іьі ■ ділянку з кадаедроним номером 7324585. 00:03:002:0439. площею 0,6290 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Зруб Комарівський .

: Затвердити проект гемлеустрою щод- відведення гемельпої ділянки у



,л.

власність та передати Дульгеру Івану Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:002:()436, площею 0,3800 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Зруб -  Комарівський, вул. 
'Гисівська .

57. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Савчуку Костянтину Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324580500:03:001:0322, площею 0,25 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд ( присадибна ділянка ) в с. Банилів -  Підгірний, вул. Головна. 90 .

58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Настич Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:001:0230, площею 0.0995 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 
присадибна д ілян ка) в м. Сторожинець. вул. І Іанківська, 8 .

59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та передати Алексюку Сергію Дмитровичу у безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:001:0232. площею 0.0995 га 
для будівництва і обслуговування житловою  будинку, господарських будівель і 
споруд ( присадибна ділянка ) в м. Сторожинець, вул. 1 Іанківська, 6 .

60. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Чобану Свгенію Васильовичу у безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0473. площею 0.0626 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Вишнева .

61. Затвердити проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та передати Сумарюк Ростиславі Захарівні у безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:002:1112. площею 1.1500 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Зруб Комарівський. вул. 
Тисівська .

62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Су марюку Володимиру Іллічу у безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583 4)0:03:002:1! 11. площею 1.1886 іа  
для ведення особистого селянського господарства в с. Зруб Комарівський. вул. 
Тисівська .

63. 3:пиердити проект землеустрою щодо в :ведення земельної ;і іянки у 
власнії та передати Відіпни Ярославу Дмиїроипчу у безоплатно у власність 
земельну , :япку з кадастровим номером 73245 1 0 !00:01:004:()801. площею 0.0938 :л



для індивідуального садівництва в м. Сторожинець, провул. Косівський .
64. Заявникам забезпечити-проведення держаної реєстрації речових права на 

вищезазначені земельні ділянки у встановленому законом порядку.
3 Про надання дозволу на 

виготовлення технічної 
документації із 
землеустрою щодо 
встановлення
(відновлення) меж 
земельних ділянок в на турі 
(на місцевості) з мстою  
передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

1. Надати дозвіл Фракж Ганні Костянтинівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,05 та для ведення особистого селянського 
господарства в с. Бапилів-Підгірний, вул. Кобилянської:

- орієнтовною площею 0,09 та для ведення особистого селянського 
господарства в с. Бапилів-Підгірний, вул. Кобилянської;

- орієнтовною площею 0.25 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Банилів-ГІідгірний;

- орієнтовною площею 0.28 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Бапилів-Підгірний.

2. Надати дозвіл Сербенюку Дмитру Онуфрійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність 
земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жи тлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Дібрівка, вул. Шкільна, 20;

- орієнтовною площею 0.25 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Дібрівка. вул. Шкільна.

3. Надати дозвіл Ш миговатому Василю Петровичу па виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 0.25 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Ясени, вул.Північна. 22.

- орієнтовною площею 0.13 га для ведення особистого селянського 
господарства в е. Ясени, вул. Північна:

- орієнтовною площею 0.10 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Ясени, вул. 1 Іівнічна.

4. Палати дозвіл Шевчуку Івану Миколайовичу на вигоіовлення технічної 
докуменіації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.25 га для будівництва та обслуговування житлового



будинку, господарських будівель і споруд в с. Дібрівка, вул. Молодіжна, 8.
5. Надати дозвіл- Підсадній • Любомиру Сергійовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відмовлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею 0.25 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Стара Жадова, вул. Лугівська.

6. Надати дозвіл Косовану Анатолію Євгеновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Слобода-Комарівці. вул. Молодіжна. 6:

- орієнтовною площею 0.40 га д ія  ведення особистого селянського 
господарства в с. Слобода-Комарівці. вул. Молодіжна.

7. Надати дозвіл Ковцун Любові Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на .місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення особистою  селянського
господарства в с. Слобода-Комарівці. вул. Луї івська.

8. Надати дозвіл Григорчуку Свгену Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (па місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.35 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Ьобівці, ур. «Кружки».

б. Надати дозвіл Мі грану Семену Іллічу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (па місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.31 га для ведення особистого селянською
господарства в с. Ьобівці. вул. Вишнева.

10. Падати дозвіл Казюк Вірі Михайлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) з мстою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.06 га для бу пвництва і обс іу ю ву в ан н я  житловою  
бу пінку, господарських будіве н. і спору ч в м. Сторожинець, вул . К а т ів с ь к а  64 а.

11. Падали дозвіл Крпвку Михайлу /(митровичу на внютовлення іехнічної 
оку.меіггації із землеустрою пюло всіановлення (відновлення) меж земельної і
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ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі бето платно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,29 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Банилів Підгірний.

12. Надати дозвіл Константинюк Олені Василівні на виготовлення технічної 
документації іч землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Костинці, вул. Квітнева. 1.

13. Надати дозвіл Волощук Ш тефанії Сидорівни на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.38 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Банилів 1 Іідгірний.

14. Надати дозвіл Волощук Олені Георгіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 0,14 га для ведення особистого селянського
господарства вс . Давидівка, вул. Б. Хмельницького;

- орієнтовною площею 0.27 га д ія  ведення особистого селянського
господарства вс . Давидівка, вул. Б. Хмельницького;

- орієнтовною площею 0.22 та для ведення особистого селянського
господарства в с. Давидівка. вул. Б. Хмельницького.

15. Надати дозвіл Гуцул Лідії Іванівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0.07 га для будівництва та обелу говування житлового 
: будинку. господарських будівель і споруд в с. Зруб - Комарівський, вул. Лісова. 1:

- орієнтовною площею 0.48 га для ведення особистого селянського
іоеиоларетва в с. Зру б - Комарівський. вул. Лісова.

Н>. Палати вивід Пікітіні Ніні Олександрівні па вінотеплення технічної 
іокумсіпації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
іі ;янок в натурі (на місцевості) з мстою передачі безоплатно у власність земельних 

ділянок:
- орієн товною площею 0.25 га для бу візництва та обе уковування житлового 

будинку, господарських будівель і спорудв с. Комарівці, вул. Центральна. 8:

 ■»-
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- орієнтовною площею 0.25 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Комарівці, вул. Яремчука;

- орієнтовною площею 0.20 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Комарівці, біля тракторної бригади.

1 £  Надати дозвіл Унгурян Вірі Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 0.25 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівці. вул. Вижницька, 11;

- орієнтовною площею 0.25 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Комарівці, вул. Вижницька.

1 % Надати дозвіл Білоконь Стефанії Дмитрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (па місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.50 га для ведення особистого селянського
іосподаретва в е. Слобода Комарівці. вул. Південна.

І<$. Надати дозвіл Крушельницькому Віталію Степановичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею 0.06 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець. вул. Лугова.
5.

2 ©  Надати дозвіл Теркун Олені Степанівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.10 га для будівництва і обслуговування жи тлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 2- й про вул. 
Клинівський.

2%. Рекомендувати заявникам забезпечити виготовлення технічних 
юкументацій землеустрою та подання їх на розі іяд Сторожиненької міської ради

  і для прийняті я відповідних рішень. _ _  _  _
Про на іншім дозволу на І. Падати юзві.т Ііроданику Вадиму М иколайовичу на розроблення проекту
розробленим землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної .лиш ки,
проектів землеустрою щодо орієнтовною площею 0.50 і а .для веденим особистого селянського господарс:ва в е. 

І відведення ____  | Слобода-Комарівці. вул. Головна. _

+
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2. Палати дозвіл Миндришорі М арії Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою, щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.0943 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Банилів-Підгірний.

3. Падати дозвіл Романюк Тетяні Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0.13 га для ведення особистого селянського 
господарства в с . Слобода-Комарівці. вул. Головна;

- орієнтовною площею 0.12 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Слобода-Комарівці, вул. Л.Українки.

4. Надати дозвіл Крушницькій Любові Василівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.42 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Нобівці, вул. І 'оловна.

5. Надати дозвіл Побережник Віталії Юріївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.3012 га для ведення особистою  селянського господарства в с. 
Стара-Ж адова. вул. Залізнична.

6. Надати дозвіл Помпуш Тетяні Іванівні па розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею
0.50 га для ведення особистого селянського господарства в с. Слобода-Комарівці. 
вул. Садова.

7. Надати дозвіл Чокану Дмитру Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, з 
кадастровим номером 7324580500:03:003:0191. площею 0.9370 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірннй.

8. Надати дозвіл Гіресяжнюку Борису Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.42. і а для індивідуального с адівниці на в с. Баниліи-1 Ііліїрннй.

9. Надати дозвіл Му лик Зінаїді Аркадіївн! на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність темельпої ділянки, 
орієнтовною площею 0.07 та для ведення особистої»' селянського господарства в с.

у  Банилів-Підгірний. пу л. О. Кобилянської._________________________________ _
10. Н аш ій  дозвіл липку Негру Іллічу на розроблення проекту зем :еустрою 

І щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
, 0.12 га для індивідуального садівництва в сЛіанилів-ІІідгіріш й. вул. Польова.
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11. Надати дозвіл Мулику Андрію Івановичу па розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.22 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Банилів-Підгірний, вул. О. Коби.іянської.

12. Надати дозвіл Марфійчук М ар'яні Дмитрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.10 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Банилів-Підгірний. вул. ГІолянівеька.

13. Надати дозвіл Гончарюк Марині Миколаївні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.12 га для ведення індивідуального садівництва в е. Банилів- 
Підгірний, вул. Польова.

14. Надати дозвіл Чернолюку Станіславу Володимировичу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.12 га для ведення індивідуального садівництва в е. Банилів- 
1 Іідгірний.

15. Надати дозвіл Няііку Василю Георгійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.2500 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Зруб Комарівський. вул. Тисівська.

16. Надати дозвіл Бупдюрі Михайлу Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 2 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Сторожи пень.

17. Надати дозвіл Казюк Вірі Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.2і) га для ведення особистого селянського господарства в м. 
С торож инець. вул. Клинівська.

IX. Надати дозвіл Боїпушу Івану Миколайовичу па розроблення проекту
гем теу с т р о ю  щ о д о  в ідведення  о е з о н т а їн о власність земельної ділянки.
орієнтовною ;їлоіпев 0.40 га .тля ведення особистою селянською і то одаретва в е.
Забо.ю тія . вул. Б. Хмельницького.

19. Падати дозвіл Козак Галині Борисівні на розроблення проекту
землеустрою щодо їй зведення безоплатно \ власність земе п гої ділянки. 

і ■ . _ 
орієнтовною плошок 0 4 0  іа я еу д тш ш ік а  і обету говув:’. і' єні ю  оудинку.
і ч ... . їх бу шві іь і спору і в м. Сторожин е ц ь . вул. Маковея 13.

ІВе
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20. Надати дозвіл Гердега Іллі Івановичу па розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,27 га для ведення особистого селянського господарства в с. Банилів І Іідгірний.

21. Надати дозвіл Гердега Іллі Івановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,20 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Банилів Підгірний, вул. Яремчука, 2.

22. Надати дозвіл І ’аденка Аллі Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0,18 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Костинці, вул. Головна ( ур. «Заліс» ).

23. Надати дозвіл Смсташоку Андрію Дмитровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Сторожинець. вул. І Іанківська. 28.

24. Надати дозвіл Свдошаку Степану І.іаріоновичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.55 та для ведення особистого селянського господарства в с. 
Бобівці. вул. Заділянська.

2л. І іадати дозвіл І ольбі Марп Василівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0.12 та д ія  ведення індивідуального садівниц і на в с. Банилів Підгірний, вул. 
Березова.

у Миколайовичу на розроблення проекту 
іатно у власність земельної ділянки. 

щвід\ альної о садівництва в с. Банилів

26. Палати дстяил ЇІресяжії) 
землеу строю щодо відведенії/
орієн товною площею ф:12 та 
1 Ііді ірний. вул. Березова.

27. Падати дозвіл К асп |рову Артему Анатолійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки.

; ори ш овною  площею 0.007 га для індиві дуального гаражного будівництва в м. 
Сюрожипєііь. вул. Кбби.іянська.

28. Падати дозвіл Білокопю Олександру Івановичу г.і розроблення проекту 
?ЄМ!0 \ С І р О І О  ЩОДО ВІ..ведення бсЗОІ і . ІШП.  ;• власпісь іеме іьної ділянки,

■ орі( н товпою площею 0.75 га ід я ведення іч ч 'б и еьчо  селянського господа псі на в е.
І . *Слобода Комарівці . ву. . Південна.

2‘>. Падати дозвіл Ж алобі Степану Миколайовичу па розроблення ироекіу
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Про замовлення 
розроблення
детальних ім ам ів  території

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної' ділянки, кадастровий 
номер 7324583000:01:007:0272, площею 1,57 гаддя  ведення особистого селянського 
господарства в с. Давидівка.

30. Надати дозвіл Теркун Олені Степанівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.12 га для ведення особистого селянською господарства в м. 
Сторожинець , 2- й провул. Клинівський,

31. Надати дозвіл Білавчук Світлані Петрівні на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. ГІанка. провул. Пушкіна. 2;

- орієнтовною площею 0,11 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Панка, провул. Пушкіна.

32. Надати дозвіл Кривку Валентину Дмитровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.28 та для ведення особистого селянського господарства в с. 
Нові Вросківці.

33. Надати дозвіл Кривку Валентину Дмитровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.12 га для індивіду ального садівництва в с. 1 Іові Ьросківці.

34. Надати дозвіл Тунь Георгію Ігнатовичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.08 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд вм . Сторожинець, вул. Миру. 19 Ь.

Зо. Рекомендувати заявникам забезпечити виютовлення проектів землеустрою 
та подання їх на розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття відповідних 
рішень. _______ ___ ____________ ______________

•/Зам ови ти  розроблення містобудівної документації (детального плану 
території) для будівництва та обслуговування закладів торгівлі в с. Давидівка по вул. 
Цеп тральній на земельній ділянці з кадастровим номером 7324583()00:02:()0^:7777. 
площею 0.1 1 і а. яка перебуває у власності Богатир Оксани Петрівни.

2. Замовити рєф облення містобудівної документації (детального плану 
; території) тля будівна :гва га обслу гову вання жи пової о будинку, господарських 

і споруд В V Сторожинець по вул. Хотинськії!. ЗА па земельній лтянці( бу пве.ть
площею 0.0()2 ' та, з к . астровим номером 7324510100:0-:()()1 :(>4М. яка перебував у
ко] йотуванні па умовах оренди і Іорайко 1 Істра Івановича

5а

і



3. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 
території) для будівництва та обслуговування житловою  будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Банилів-Підгірний па земельній ділянці орієнтовною площею 
0,17 га, яка перебуває у користуванні Лугомирського Олександра Васильовича.

4. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану
території) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Зруб-
Комарівський по вул. Шевченка, 63 на земельній ділянці орієнтовною площею 0,18 
га, яка перебуває у користуванні Сумарюк Галини Володимирівни.

5. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану
території) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Банилів - 
І Іідгірний, на земельній ділянці кадастровий номер 7324580500:02:004:0214 площею
0.25 га, яка перебуває у власності Угрешока Владислава Дмитровича.

6. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану
території) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Банилів - Підгірний, на земельній ділянці кадастровий номер 
7324580500:03:005:3333 площею 0,0306 га. яка перебуває у власності Угрешока 
Веніаміна Георгійовича.

6. Замовити розроблення м істоб уд івн о ї  документації (детального плану
території) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Зруб-Комарівський по вул. Готарській. на земельній ділянці 
кадастровий номер 7324583200:03:002:0428 площею 0.1467 га. яка перебуває у 
власності Лупана Степана Михайловича.

7. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 
гериторії) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Банилів Підгірний по вул. Польовій, на земельній ділянці 
кадастровий номер 7324580500:03:002:0254 площею 0.2516 га. яка перебуває у 
в іасності Бойчук Ю лії Йосипівни.

8. Замовній розроблення містобудівної документації (детального плану 
ісриторії) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Банилів Підгірний , на земельній тілянці кадастровий помер 
757458050():01:003:1)215 площею 0.5570 і а. яка перебува» у власності Калсшок Лівії 
Сидорівни.

9. Замовиш  розроблення містобудівної документації (детальною  плану 
гериторії) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець. вул. Вашківецька. па земельній ділянці 
кадастри т ій  номер 7324510100:03:003:0208 площею 0.1000 га. яка перебуває у



власності Порайко Степана Тодоровича.
10. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 

території) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Панка, на земельній ділянці кадастровий номер 
7324584500:02:001:0459 площею 0.1247 га. яка перебуває у власності Мельничука 
Дмитра Андрійовича.

11. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 
території) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Зруб Комарівський, на земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,10 га, яка перебуває у користуванні Сумарюка Володимира 
Володимировича.
12. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти заявників.

6 Про розі ляд клопотання 
А Г «Чсрні вціоблснсрі о»

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати А Г “Чернівціобленерго” в оренду, терміном на 49 років, земельні ділянки 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії:

- з кадастровим номером 7324510100:03:004:0547. площею 0.0009 га. 
м.Сторожинець пул. Амурська;

- з кадастровим номером 7324510100:03:004:0546. площею 0.0003 га. 
м.Сторожинець вул. Амурська;

- з кадастровим номером 7324510100:03:004:0545. площею 0.0003 і а. 
м.Сторожинець вул. Амурська:

- з кадастровим номером 7324510100:03:004:0544. площею 0.0003 іа. 
м.Сторожинець вул. Амурська;

- з кадастровим номером 7324510100:05:004:0543. площею 0,0003 га. 
м.Сторожинець вул. Амурська:

- з кадастровим номером 7324510100:03:004:0542. площею 0.0003 га. 
м.Сторожинець вул. Амурська:

- з кадастровим номером 7324510100:03:004:0541. площею 0.0002 га.
м.Сіорожпнсиь вул. Чмурська:

- а кадастровим номером 7324510100:03:004:054і). площею 0.0003 м .
м.Сторожинець мул. Чмурська:

- з ка. місгровим номером 7324510100:03:004:053о. площею 0.000.3 га.
м.С юрожї'Шеці. вул Чмурська;

з кадастровим номером 7334510100:05:004:055.3. площею 0.0003 іа.
м.Сторожинець»). Чмурська:
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- з кадастровим номером 7324510100:04:003:0263, площею 0.0003 га,
м.Сторожинець пров. Л.Чайкіної;

- з кадастровим номером 7324510100:04:003:0262, площею 0,0003 га.
м.Сторожинець пров. Л.Чайкіної;

- з кадастровим номером 7324510100:04:003:0261, площею 0,0010 га.
м.Сторожинець пров. Л.Чайкіної:

- з кадастровим номером 7324510100:04:003:0273, площею 0.0002 га.
м.Сторожинець вул. О.Кошового;

- з кадастровим номером 7324510100:04:003:0272, площею 0.0014 га.
м.Сторожинець вул. О.Кошов о г о .   ____________ _______________________

Про затвердження проектів 
землеустрою
щодо відведення земельних 
ділянок
з подальшою передачею їх 
в оренду

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та 
передати Білінському Ю рію Георгійовичу в оренду, терміном на 5 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324580500:02:003:0207, площею 0,5867 га. для 
сінокосіння і випасання худоби у е.Банилів-Підгірний. вул. Березова, встановивши 
орендну плату в розмірі 12.00 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
на рік.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та передати Семенюку Михайлу Миколайовичу в оренду, терміном на 10 
років, земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:001:0468. площею
0.1710 га, для городництва м. Сторожинсць, вул. Видинівського. встановивши 
орендну плату в розмірі 12.00 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
на рік.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду та передати Малайку Дмитру Козьмовичу в оренду, терміном на 5 років,
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:005:0317. площею 0.0800 га. 
для сінокосіння та випасання худоби м. Сторожинсць. вул. Кедьменецька.
встановивши орендну плату в розмірі 12.00 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки па рік.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду га передати 1 ліні Василю Івановичу в оренду, терміном на 5 років, земельну

( ділянку з кадастровим номером 7324510 100:01 :()03 :;463 площею 0.“000 та .ля 
. городництва м. Сторожинсць. вул. Крейтера, ветаної нвіші орендну п . іу в розмірі 
і 1 2.00 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки па рік.

5. Затвердити проекі землеустрою щодо ві ведення «СМОЛЬНОЇ ділянки в
оренду та передати Швед Марії Дмитрівні в оренду іерміно.м на 10 років, «еме.• ну 
д іяпку з кадастровим номером 7324580500:03:00-1 >487 площі . 0.О580 га. :я
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будівництва та обслуговування будівель торі і вл і с. Банилів-Підгірний, вул. Довбуша,
З Б. встановивши орендну плату в розмірі 3.00 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки на рік.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренд\ та передати ПрАТ «ВФ Україна» в оренду, терміном на 10 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:004:0783, площею 0,0020 га. для 
розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв 'язку у м. Сторожинець. вул. 
Каркжіпа. встановивши орендну плату в розмірі 12.00 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки на рік

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та передати І аврилюку Вадиму Олександровичу в оренду, терміном на 10 
років, земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:002:0428, площею
0.1500 га. для городництва м. Сторожинець, вул. Західна, встановивши орендну плату 
в розмірі 12,00 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
та передати Мойсюку Тарасу Петровичу в оренду, терміном на 10 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0466. площею 0.1328 га. для : 
городництва м. Сторожинець. вул. Подільська, встановивши орендну плату в розмірі 
12,00 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та передати Ончулу Олександру Вікторовичу в оренду, терміном на 49  років, 
іем ельн у  ділянку з кадастровим номером 7 3 2 4 5 8 9 5 0 0 :0 1 :0 0 2 :0 2 6 4 . площею 0 .3 3 7 0  га. 
для іншого сільськогосподарського призначення с. Дібрівка. вул. М олодіжна, 20/Д . 
встановивши орендну плату в розмірі 12.00 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки на рік.

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та передати Свдокименку Олександру Анатолійовичу в оренду, терміном па 2 
роки. юмельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:004:0566. площею
0.0930 га. для городництва м.Сторожинець. по вул. Донській, встановивши орендну 
плату в розмірі 12.00 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

12. Заївердиіи проект землеустрою щодо відве. ення юмельної ділянки в оренду 
га передній П лощ і Іллі Олексійовичу в оренду, терміном на 10 років, земельну 
ііляику з кадастровим номером 7324580500:03:004:0497. площею 0.1500 га. для 

розміщення га експлуатації основних, підсобних і допоміжних будшель іа споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

] вул. Донській, встановивши орендну плаї у в розмірі 3.00 % від н орма їй ні; от і рошовоі
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Про затверджений проектів
землеустрою
щодо зміни цільового
призначення
земельних ділянок та
зміну їх
цільової о призначення

оцінки земельної ділянки на рік.
13. Зобов’язати заявників впродовж двох місяців у встановленому порядку 

укласти з міською радою договори оренди землі та забезпечити проведення держаної 
реєстрації речового права на вищезазначені земельні ділянки.

14. У випадку, якщо договір оренди землі не було зареєстровано впродовж 60 
календарних днів з дня прийняття даного рішення, орендна плата нараховується з дня 
підписання договору оренди.___________ ___________________ _______________________

Про розгляд 
і ромдднн, бажаю чих

заяв

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 
зміни ЇЇ цільового призначення з «для ведення особистого селянського господарства» 
на землі «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд ( присадибна ділянка )» та змінити цільове призначення земельної 
ділянки, кадастровий номер 73 2 4 5 8 0 5 0 0 :0 1 :0 0 4 :0 3 7 5 , площею 0.25 га. що знаходиться 
в с. Банилів-Підгірний, яка належить гр. Ткачук Гази ні Василівні на землі житлової 
та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування житловою 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ) у землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі та змінити цільове призначення 
земельної ділянки, казастровий номер 7 3 2 4 5 1 0 1 0 0 :0 2 :0 0 1 :0 1 7 9 . площею 0.0403 га. що 
знаходиться в м. Сторожинсць. яка належить гр. Кусяк Ю лії Ярославівни на землі 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель 
торі і в.ті.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 
зміни її цільовою  призначення з «для ведення особистого селянською  господарства» 
на землі «для будівництва і обслуговування житловою  будинку, іоснодарських 
будівель та споруд ( присадибна ділянка )» та змінити цільове призначення земельній 
ділянки, кадастровий номер 7 3 2 4 5 8 0 5 0 0 :0 2 :0 0 4 :0 2 0 6 . площею 0.1908  га. що 
знаходиться в с. Банилів-Підгірний. вул. Головна, яка належить гр. Іванищуку 
Володимиру Дмитровичу на землі житлово та громадської забу тони для будівництва 
та обс :уі овування жи ідовоїо 5у цинку. гоєно, арських будівель спору .

Відділу земельних відносин та комунальної власності Сторожинецької 
міські її ради внеет и відмові/ ні зміни в земе: іьі ю-облі к о в і. юку менти міської па із.

1. Включити в списки осіб, бажаючих отримати земельні тідянки і ля 
будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд на території

о ір п м а їи  ісме.іьні д іл янки  і Сторожи нецької міській ради, наступних громадян:



для будівництва 
індивідуальних житлових 
будинків на
території Сторожинецької 
міської ради

Га І

1.1. Костиняна Сергія Радовича:
1.2. Ш няка Ігоря Васильовича;
1.3. Харика Георгія М ихайловича;
1.4. Банана Василя Дмитровича;
1.5. Банана Дми тра Дмитровича;
1.6. Бонтуша Івана Миколайовича;
1.7. Деріпаско Миколу Михайловича:
1.8. Чсриявського Олега Дмитровича;
1.9. Балакіну Віту Георгіївну.

2. Після затвердження генерального плану м. Сторожинець виділити в першу 
чергу для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 
і споруд земельні ділянки учасникам бойових дій. а саме:

Д . 1. Костиняну Сергію Радовичу;
Д.2. Боштушу Івану Миколайовичу:
Д.З. Деріпаеку Миколі Михайловичу.
3. Розмістити оновлені списки громадян, які бажають отримати земельні ділянки під 
забудову житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Сторожинець 
і1 а інфор м аційні й дошці мі сі. кої ради.________________________________________________

Про затвердження 
технічної 

; документації із
землеустрою
щодо встановлення
відновлення
меж земельної ділянки в 
на іурі
на місцевості та передачу її 
в оренду

Про затвердж ення 
де і а. іьмих 
план ів гери і ирії

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та 
обслуговування житловою  будинку, господарських будівель і споруд та передати 
І орані М арії Карлівні в оренду, терміном на 5 років, земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:007:0561, площею 0.1000 га. для будівництва та 
обслуговування житловою  будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець по вул. Б.Хмельницькою, 123. встановивши орендну плату в розмірі
0.2 % від нормативної і р о то в о ї оцінки земельної ділянки в рік.

2. Зобов'язати заявника впродовж двох місяців укласти з міською радою 
дою вір оренди землі та забезпечити проведення держаної реєстрації речовою  права 
на вищезазначені земельні ділянки.

1. Затвортити детальний план території в м. Сторожинець по вул. Чекова для 
будівництва та обелхговуї лінія житлового будинку, господарських будівель і споруд , 
на земельній ділянці площею 0.1000 га. що перебуває у користуванні їокарю ка

. Аркаді я Івановича.
2. Затвердити дета.л.н,ш план території в е. Стара Жадова для будівництва та і 

обслх і овування житловою б удинку , господарських будівель і споруд па земельній



Про припинення дії 
договору оренди землі

3. Затвердити детальний план території в с. Панка для будівництва га
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на земельній
ділянці з кадастровим номером 7324584500:02:001:0681 площею 0,25 га. що 
перебуває у власності Гадинка Дмитра Михайловича.

4. Затвердити детальний план території в с. Банилів -  Підгірний для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на земельній ділянці площею 0.1920 га. що перебуває у користуванні Кушніра Андрія 
Івановича.

5. Затвердити детальний план території в с. Банилів Підгірний для
будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд 
на земельній ділянці площею 0,2166 іа. що перебуває у користуванні Сепчука 
Богдана Олександровича.

6. Затвердити детальний план території в м. Сторожинсць для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на земельній 
ділянці з кадасгровим номером 7324510100:01:003:03()5 площею 0.0820 га. що 
перебуває у власності Ракоча Юрія Борисовича.

1. Припинити дію договору оренди землі укладеного 20.09.2017 року із
Апостолюк Лілією Георгісвною на земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:04:003:0245. площею 0.0646 га для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, зареєстрованою в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 
25.09.2017 року (реєс траційний номер об'єкта нерухомості 1363036573245).

2. Припинити дію договор} оренди землі укладеного 28.12.2018 року із 
Крилюк Ганною Людвиківною на земельну ділянку з кадасгровим номером 
7324584500:02:002:0642. площею 0.2404 га ,для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машипобу цвної 
та іншої промисловості, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речовою  права від 04.01.2019 року 

_______________________________ (реєстраційний номер об 'єкта нерухомості 1 740615573245).
Про передачу безоплатно> 1. Передати Аронцю Олександру Георгійовичу безонлаїно у власність
власність земельну ділянку з кадастровим номером 732451010():()4:()()3:0245. . юшею А н46 га.
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських були а. та

споруд в м. С торожи нень. вул. ().Кошового. 34.
2. Передати Ходапу Івану Мііальойовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку з кадасгровим номером "З 2 1510100:04:003:0259.  площею 0.0516 • для 
____________________________ ; будівництва і обслуї ому напня жнт.ювою буднику, гоїнодарсьь ■ ору |



(присадибна ділянка) в м. Сторожинець. вул. О.Кошового. 20;
3. Передати Репці Надії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку з 

кадастровим номером 7324584500:02:002:0888, площею 0,2099 га, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) в с. Панка, вул. Миру. 4.

4. Заявнику забезпечити проведення держаної реєстрації речового права на 
вищезазначену земельну ділянку.
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14 Про надання згоди на 
продаж
земельної ділянки

1. Доручити виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:04:001:0447, площею 0,3456 гаддя  розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості, яка знаходиться в м. Сторожинець ио вул. Н.Яремчука. 36і.

Рекомендувати приватному піднриємсту «Ангел-Джес» укласти договір про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та у місячний 
герм і 11 сплатити авансовий внесок за придбання земельної ділянки в розмірі 10000 
гривень.

2. Доручити виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324580500:03:004:0329, площею 0.2938 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
га іншої промисловості в с . Банилів-Підгірний, вул. Головна. 226В.

Рекомендувати Угренюку Веніаміну Георгійовичу укласти договір про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та у місячний 
термін сплатити авансовий внесок за придбання земельної ділянки в розмірі 10000 
гривень.

1
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15 Про надання дозволу на 1. Падати дозвіл Козаку Андріяну Нектаровиму на розроблення проекту |
розроблення землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною

| проект ів землеустрою площею 7.00 га, для сінокосіння і випасання худоби в с. Ясени.
| щодо відведення 2. Надати дозвіл Михайленко Лідії Пантеліївні на розроблення проекту

земельних ділянок в землеустрою щодо відведення земельної ділянки па \мовах оренди, орієнтовною
оренду площею 0,06 га, для ведення городництва в м. Сторожинець, вул. Видинівського.

3. Падати юзвіл Всльшічуку Петру Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
1 .ющею 0.09 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і епоруї ні тнриємств переробної, машинобудівної га іншої промисловості в 
є. Нобівці, вул. І оловна, 61 .
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4. Надати дозвіл Сільськогосподарському кооперативу «Колос» на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди, орієнтовною площею 0.10 га. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Бєлінського, 10.

5. Надати дозвіл Сільськогосподарському кооперативу «Колос» на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди, орієнтовною площею 0.10 га. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. ГІрутська, 10.

6. Надати дозвіл Сільськогосподарському кооперативу «Колос» на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди, орієнтовною площею 0.10 га. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Н.Яремчука, 12.

7. Надати дозвіл Сільськогосподарському кооперативу «Колос» на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди, орієнтовною площею 0.10 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець. вул. Шевченка. 17.

8. Надати дозвіл Кривку Івану М иколайовичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення іомєльної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 0.75 га. для іншого сільськогосподарського призанченння в с. Нові
Бросківці.

Надали дозвіл Мані лічу Юрію Иордакійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 0.28 га. для іншого сільськогосподарського призанченння в е. Нові
Бросківці.

10. Надати дозвіл Киседиці Михайлу Ндуардовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 0.36 і а. для сінокосіння та випасання худоби в с. Костинці. вул. Токова.

11. Падали дозвіл Таври.іюку Сертію Миколайовичу на розроблення проекту 
землеуеі'рою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною

і площею 0.05 га. для іоро щип і на в м. Сторожинець. пул. Вернадської о.
12. Па гпи тозвіл І Іреї яжнюку Олегу Борисовичу на розроблення проекту 

і землеустрою щодо відведенії.'1 земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
! плошею 0.46 '.а. ля розмлік": іа сксплуатаиі основних, ні ісобних і допоміжних 
і будівель і споруд пі дііриємс ги переробної, маш ині‘будівної та іншої промисловості в

е. Ба іів-11: ігірнип. ну : До:л у.і а. 41В.
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16 Про надання згоди на 
розроблення
проекту землеустрою щодо 
відведення
земельних ділянок
безоплатно у 
власність громадянам

13. Надати дозвіл Свдощак Домніці Несторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 0,005 га, для городництва в м. Сторожинсць, вул. Окунівського.

14. Зобов’язати заявників (зазначених в н. 1-13 цього рішення) протягом трьох 
місяців укласти договір па розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок з розробником документації із землеустрою, визначеним ст. 26 
Закону України 'І  Іро землеустрій”.

15. У разі невиконання п. 14 даного рішення дозвіл на розроблення 
документації із землеустрою втрачає свою чинність.

• ■

1. Надати згоду Вишневській Діані Іванівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,30 га, що на території села Бобівці (за межами населеного 
пункту) для ведення особистого селянського господарства.

2. Надати згоду Івончак Людмилі Вікторівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.30 га, що на території села Бобівці (за межами населеного 
пункту.) для ведення особистого селянською  господарства.

3. Надати згоду Туряк Михайліні Григорівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.23 га. що на території міста Сторожинсць (за межами 
населеного пункту) для ведення особистою  селянського господарства.

4. Надати згоду Ящук Марині Володимирівні на розроблення проект\ 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0.30 га, що на території села Бобівці (за межами населеного 
пункту) для ведення особистого селянського господарства.

5. Надати згоду Федорюк Марині Сері іївні на розроблення ироекіу 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,30 га. що на території села Бобівці (за межами населеною 
пункту) для ведення особистого селянською господарства.

(>. І Іадаїи зю д \ Федорюк Ориеі 1 Іегрівні на розроблення п р о е к т у  землеустрою 
■ щодо відведення безоплатно у власність смольної ділянки, орієнтовною площею

0.30 га. т о  па території села Бобівці (за межами населеного пункту) для ведення 
; особистого ос. ганського і оеиодарства.

7. Надати згоду Поповичу Микол:  Гриіорович\ на розроблення проекту 
землеустрою іноді» відведення безе:: шию \ власність земельної ділянки. 

| орієнтовною площею 0,Зо га. що на терп нірії села Бобівці (за межами населеною

“



'

пункту) для ведення особистого селянського господарства.
X. Падати згоду Попович Аллі Євгенівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,30 га. що на тери торії села Бобівці (за межами населеного пункту) для ведення 
особистого селянського господарства.

9. Рекомендувати заявникам звернутися до розпорядників земельними 
ділянками відповідно до повноважень встановлених статтею 122 'Земельного кодексу 
України.

/  С \

17 Про затвердження
ІСХНІЧНОЇ
документації із
'землеустрою
щодо поділу земельної
ділянки

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 7324510100:02:003:0020 площею 13,4225 га у м. 
Сторожинсць, на дві земельні ділянки:

- кадастровий номер 7324510100:02:003:0021, площею 0.1000 га, для ведення 
фермерського господарства;

- кадастровий номер 7324510100:02:003:0022. площею 13.3225 га. дчя ведення 
фермерського господарства.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 73245805100:03:004:0200 площею 2.6003 га у е. 
Банилів Підгірний . на три земельні ділянки:

- кадастровий номер 7324580500:03:004:0494. площею 1,1641 га. для 
будівництва та обс.іх і снування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги:

- кадастровий номер 7324580500:03:004:0495, площею 0.3002 та. для 
будівництва та обсл> говування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги:

- кадастровий номер 7324580500:03:004:0496. площею 1.1360 га. для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони щоров'я та соціальної 
допомоги.

3  е д
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Про передачу земельних 
ділянок із оренду

1. Передати Дульїср) Іллі Васильович) в оренду, терміном па 49 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324584500:02:002:0642. площею 0.2404 га. для 
розміщення га експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промислової ті в е. Панка по н\л. 
Шкільній. 13. встаїк ‘-..ївши орендну плачу в розмірі >000 ( три тисячі гривень) на рік.

2. Передати С ні живці Георгію Георгійович) ш Сні жатті Іараеу Георі ійовичх 
в оренд), терміном на 25 років, земельп) ді.іянк) з к; метровим номером 
7324587500:02:001:0227. площею 0.7574 і а. для іншого сі..ьеі>когослодарєького 
призначення н е . НоС Нросківці по вул. Ь.Хмельницького, 66. ‘ еіановивши орендну

>9.



: 19 Про затвердження 
технічних документацій  
із землеустрою щодо 
встановлення меж  
земельних часток (паїв) в 
натурі на місцевості 
та виділення їх і ромадянам

плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на рік.
3. Передати Аксамітовському Ігорю Йосиповичу в оренду, терміном на років, 

земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:001:0430, площею 0,0931 га. 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Сторожинецьпо вул. 
Федьковича, 10В, встановивши орендну плату в розмірі (2  ^ %  від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки на рік.

4. Зобов’язати заявників впродовж двох місяців у встановленому порядку 
укласти з міською радою договір оренди землі та забезпечити проведення держаної 
реєстрації речового права на вищезазначені земельні ділянки. ______

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Тремелю 
Станіславу Францовичу земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324580500:03:002:0068. площею 0,5789 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Ьанилів-1 Іідгірний (поле 
№29. земельна ділянка №379):

- з кадастровим номером 7324580500:03:002:7067. площею 0,5800 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Банилів-Підгірний (поле 
№29. земельна ділянка №549).

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити 
Чайковській Оксані Дмитрівні земельну ділянку з кадастровим номером і
7324585000:02:002:0143, площею 2.4122 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в с. Комарівці.

3. Затвердити тех н ічн у  документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Козачук 
Дмитру Михайловичу земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0144. площею 2.4121 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва вс . Комарівці.

4. Затвердити іехнічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж «емельної і і . і я н к и  в натурі (на місцевості) ї ї виділити Кушнір 
Парасці Василівні ісмельиу ділянку і кадастровим номером 7324585000:07:002:0125. 
площею 2.4 121 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. і 
Комарівці.

5. Затвердиш  технічну документацію їем.теустрою щодо встоновлення
■ (відновлення) меж ".емельної тілянки в натурі (на місцевості) та виділити Продай 1 
і Людмилі Іванівні имельну ділянку і кадастровим номером 7324583200:05:001:0331.



площею 2,1555 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Зруб-Комарівський.

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити 
Билінському Валерію Дмитровичу земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0142, площею 2,4121 га, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в с. Комарівці.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Лотанюк 
Леонтіні Костянтинівні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583200:03:001:0329, площею 2.1381 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в е. Зруб-Комарівський.

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити ('кицько 
Марії Сильвестрівні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583200:03:001:0328. площею 2.1373 га, для ведення товарною
сільськогосподарського виробництва в е. Зруб-Комарівський.

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Москаленко 
Депазії Дмитрівні земельну ділянку з кадас гровим номером 7324585000:02:002:0141. 
площею 2.4121 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

10. Затвердити технічну документацію із земле}строю щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Мітрану 
Івану Васильовичу земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0131. 
площею 2,4123 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділили Романюку 
О р г ію  Михайловичу земельну ділянку і кадастровим номером 
7324585000:02:002:0133, площею 2.4121 га. ;я ведення товарною 
сільськогосподарського виробництва в е. Комарівці.

12. Затвердити технічну документацію із зем мустрою щодо встановлені:я 
(відновлення) меж ісмельної лілянки в на 'урі (на міг-епос ті) та виділити Иіовган 
Ользі Дмитрівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:01.75. 
площею 2,4119 га, для ведення говарноп сільського одарського виро< ицтва в с.
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Комарівці.
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок а  натурі (на місцевості) та виділити С'умарюк 
Парасці Іванівні земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583200:03:001:0335, площею 2,1376 га, для 
ведення товарною  сільськогосподарською виробництва в с. Зруб-Комарівський.

- з кадастровим номером 7324583200:03:001:0336, площею 2,1375 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Зруб-Комарівський.

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Ткачук 
Марії Михайлівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0132, 
площею 2,4121 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Побіжану 
Дмитру Олександровичу земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0134, площею 2.4123 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва не. Комарівці.

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Грснчук 
Михайліні Дмитрівні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0139, площею 2.4121 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва не. Комарівці.

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Щербатій 
Галині Іванівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:001:0332. 
площею 2.1898 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Зруб-Комарі вськи й.

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Сумарюку
Григорію Михайловичу земельну ділянку з кадастровим номером І 
7324583200:03:001:0333. площею 2.1722 га. для ведення товарного!
сільськогосподарської о ви р о би ти  ва в е. Зру б-Комарівськнй.

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та в и д іл и т и  Гречка • 
Леонтині Миколаївні зе м ельну  ділянку з_ кадастровим номером і



ведення товарного7324585000:02:002:0160. площею 2,4121 га, для 
сільськогосподарського виробництва вс . Комарівці.

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Кушніру 
Дмитру Костянтиновичу земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0158. площею 2.4121 га. для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в с . Комарівці.

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Логанюк 
Парасці Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0161. площею 2.4121 га. д ія  ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва вс . Комарівці.

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в шпурі (на місцевості) та виділити Соморюку 
Василю Іллічу земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0148, 
площею 2.4121 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) та виділити 
Сирнавеькій Ганні Іллівні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0145. площею 2.4122 га. для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в с. Комарівці.

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Сумарюк 
Георгіїв Василівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0149. 
площею 2.4121 і а. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

25. Затвердити технічну документацію і і землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділи ти Сняла Марії 
Іллівні земельну ділянку з кадастровим номером 73245850()0:0.^002:01^2. площею 
2.4123 і а. іля ведення товарною сільськогосподарського виробни і на г с. Комарівц;.

16. Затвердити : ех нічну доку медіацію  іе.млеусірою щодо веаанов.іенгя 
(підновлення) меж земельної лілянки в натур, г  а місцевості) та виділиш  Гуцул 
Георгіиі Петрівні іемельиу ділянку з кадастровим номером 732458500():02:001:0147.
и.'ющеп' 7.2432 і а. для ведення товарного сі. ьсокого. подарської о виробництва в е. 
Комарівці.
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27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Бурлі 
Ж анні Михайлівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0156, 
площею 2.4122 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Ткачук 
Ганні Дмитрівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0138, 
площею 2.4121 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

29. Затвердити технічну документацію із земле) строю щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Бакрев 
М арії Іллівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0135. 
площею 2.4121 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) га виділити Ткачуку 
Петру Васильовичу земельну ділянк) з кадастровим номером
7324585000:02:002:0140. площею 2,4121 га. для ведення товарного 
сільськогосподарською виробництва не. Комарівці.

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж іемельної ділянки в натурі (на місцевості) га виділити Добрей 
Михайліні Славівні земельну ділянку з кадастровим номером
7324583200:03:001:0337. площею 2.1780 га, для ведення товарного 
сільськогосподарською виробницт ва в с. Зруб-Комарівський.

32. Затвердиш  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Гринчук 
Зіновії Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0159. 
площею 2.4121 і а. д ія  ведення юиарного сільськогосподарського виробницт ва в с. 
Комарівці.

33. Затвердиш  гехнічну документацію із іемлсу строю щодо встановлення 
, (відновлення) меж '.емельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділи;а Греїічуку 
| Дмитр\ 1-і іч\ земельну ділянк) і кадастровим номером 7 Д45Х3200.43.001:0338,

ішощею 2.1375 і а, д ія  ведення ю варпою  сільськогосподарською виробництва в с. 
Зруб-Комарі вськм й

34. Затвердиш  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
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Валерію Іллічу земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:001:0334. 
площею 2,1376 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Зруб-Комарі вський.

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Олексюк 
Асназії Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером
7324585500:01:001:0261, площею 0.6835 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва вс . Костииці.

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Поляк 
Олені Петрівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0137, 
площею 2.4115 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити 
Оришивській Анасгасії Іллівні земельну ділянку з кадастровим номером
7324585000:02:002:0167, площею 2.4121 га, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в с . Комарівці.

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Крученяк 
Антоніні Троянівні земельну ділянку з кадастровим номером
7324585000:02:002:0168. площею 2.4123 га. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в с . Комарівці.

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Ксьонзек 
Аристії Дмитрівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0170. 
площею 2.4119 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Крупчаку 
Георгію Івановичу земельну лілянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:01 72. 
площею 2.4120 га, для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва в е. 
Комарівці.

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Гншпан 
Олені Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0173.

Лі*



площею 2,4120 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Добрей 
Михайліні Славівні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:002:0171, площею 2.4119 га. для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в с. Комарівці.

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  виділи ти Леонтій 
Марії Михайлівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0150, 
площею 2,4121 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Оленюк 
Марії Василівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0166, 
площею 2.4120 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в е. 
Комарівці.

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Гуцулу 
Леоніду Ілліч) земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0171, 
площею 2.4123 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділи ти Косован 
Світлані Іванівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0165. 
площею 2.4119 га. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

54. Затвердити технічну документацію із юмлеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Мирошоку 
Валерію Івановичу земельну ділянку з кадастровим номером

:7324587500:02:003:0108. площею 1.1269 і а. для ведення ю варноіо 
сільськогосподарського ві робив і на в е. Нові Бросківці.

55. Затвердити технічну юкументацію із темлеустрою щодо неіановлення 
(відновлення) меж земе іьпої ді ■ я 11 ки в натурі (на місцевості) та виділити Во.іощуку 1 
Миколі Михайловичу земе і.ну ділянку з кадастровим номером ' 
7324585000:02:002:0169, площею 2,4120 га. для ведення ю варноіо  ;



їіі -г.;
сільськогосподарського виробництва вс . Комарівці.

56. Затвердити технічну, документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (па місцевості) та виділити Триколачу 
Георгію Андрійовичу земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324585500:01:003:0824, площею 0,3681 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва вс . Костинці;

- з кадастровим номером 77324585500:01:001:0244. площею 0,1015 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва вс . Костинці;

- з кадастровим номером 77324585500:01:002:0542, площею 0,1269 га. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва вс . Костинці.

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити ПІтефюк 
Ользі Онуфріївні земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324585500:01:001:0242. площею 0.1016 га. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Костинці;

- з кадастровим номером 77324585500:01:006:0135. площею 0.5501 га, для 
ведення товарною  сільськогосподарського виробництва вс . Костинці;

- з кадастровим номером 77324585500:01:002:0545. площею 0.1253 га. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с . Костинці.

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Петрюку 
Андрію Георгійовичу земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585500:01:005:0203, площею 0.8974 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва вс . Ясени.

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Скицько 
Валентині Іллівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324585000:02:002:0174. 
площею 2.4120 і а. д ія  ведення товарного сільськогосподарського виробництва в е. 
Комарівці.

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в нату рі (на місцевості) та виділити Михайлюк

'Ю л ії Петрівні земельну ділянку { кадастровим номером 7324583000:01:006:0261. 
І площею 1.1747 і а. д ія  ведення товарною сільськогосподарського виробництва в е. 
і Давидівка ( поле А" 58. ділянка №  320).

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
' (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) та виділити Гніді Ольг і

. . . . . .
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Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:01:007:0319. 
площею 1,7942 га, для ведення товарною  сільськогосподарського виробництва в с. 
Давидівка.

63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Мельничук 
Орисі Іванівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:003:00149, 
площею 1.8134 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Давидівка.

64. Заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації речових прав на 
вищезазначені земельні ділянки.

20 Про наданий згоди на
к і н  О Т О В Л С Н ІІЯ

технічної документації із 
землеуст рою щодо 
встановлення

(відновлення) земельної 
ділянки
в натурі (на місцевості) та 
передат и безоплат но у 
власність громадянам

1. Надати згоду Нойчуку Горгі Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі ( на місцевості ) з метою передачі безоплатно у власність, 
орієнтовною площею 0.25 га. що на території села Нові Бросківці (за межами 
населеного пункту) для ведення особистого селянського господарст ва:

2. Надати згоду Фіріч Діані Георгіївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок:

- площею 0.2478 га для ведення особистого селянського господарства в с. І Іові 
Бросківці (за межами населеного пункту) :

- площею 0.4647 га для ведення особистого селянського господарства в с. І Іові 
Бросківці (за межами населеного пункту).

3. Рекомендувати заявникам звернутися до розпорядників земельними 
ділянками відповідно до повноважень встановлених статтею 122 Земельного кодексу 
України. ______________________ __ ______________________________________

Про затвердження 
І технічних документацій  

із землеустрою ІЦОДО 
встановлення меж 
земельних ділянок в натурі 
на місін'ное і і
га передачу їх безоп.та і по у

С П І Л Ь Н У  С У М І С Н У

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Романюку 
Дмитру Георгійовичу та Ромашок Любові Георгіївні безоплатно у спільну сумісну 
власність земельну ділянку з кадастровим номером 73245101()0:01:004:0797. площею
0.1000 і а. д ія  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець. 3-й чровуд. Довбуша. 2.

2. Заявникам забезпечити проведення держаної рсєсірації речових прав на 
вищезазначену земельну ділянку.



Про припинення права 
користування землею

Про затвердження проект ів
щодо

Д І Л Я Н О К

для

землеустрою  
відведення 
земельних 
комунальної 
власності 
обслуговування 
будівель органів державної 
влади
та місцевого
самоврядування

1. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,10 га для 
ведення городництва, яка перебуває в користуванні громадянки Дроздек Михайлівн 
Драгушівни в м. Сторожинсць, вул. Глибоцька.

2. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,30 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка перебуває в користуванні 
громадянки Москалюк М арії Миколаївни в с. Банилів-Підгірний. Солонецька.

3. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,25 га для 
сінокосіння та випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянки Демчук 
Марії Василівни вс . Заболоття.

4. І Ірипинити право користування земельною ділянкою, площею 0.30 га для 
сінокосіння іа випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянки Козмуляк
Домніки Д ф іанасіївни в с . Нові Ь р о с к ів ц і. ______________ _____ ____________
1. Затвердит и проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну 
власність з кадастровим номером 7324585000:02:003:0375, площею 0.8000 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування за адресою с. Комарівці вул. Центральна. 17.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
комунальну власність з кадастровим номером 7324584500:02:002:0725. площею 
1.2046 га для будівництва та обслуговування об 'єктів фізичної культури і спорту за 
адресою с. 1 Іанка.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
комунальну власність з кадастровим номером 7324510100:02:001:0695. площею 
2.3241 га для будівництва та обслуговування об 'єктів фізичної культури і спорту за 
адресою м. Сторожинсць. вул. О. Кобилянської, 12 а.

Про внесення 
окремих 
рішень 

і С горожинецької 
міської ради

змін до і. Внести зміни до п.4 рішення XXII сесії VII скликання Сторожинсцької міської 
ради від 17.03.2()18 року X" 78-17/2018 «Про надання дозволу на виготовлення 

сесії і технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) з метою передачі їх безоплатно у власність іромадянам» 
замінивши «площею 0.06 та" на «площею 0.10 га».

2. Внести зміни до н.1 рішення XXI сесії VII скликання Сторожинсцької 
міської ради від 16.08.2018 року X ’ 25 -21 2018 «Про розгляд заяви 
сільськогосподарського кооперативу «Колос»» га викласти йоіо в такій редакції 
«надати дозвіл Сільськогосподарському кооперативу «Колос» на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу:

зоукнщіюї ділянки кадастровий номер 75245Н) 1()():01:003:0057 площею

Г~ Гі І\ МШ іПІ'Г



25 Про затвердження 
і ехнічної доку мені ації 
по нормативній грошовій 
оцінці ЇСМСЛІ.ННХ ділянок  
державної в. іаснос і і 
водної о фондл

1,3728 га на гри земельні ділянки орієн товними площами 0.99 га, 0,36 га та 0,02 га
- земельної ділянки кадастровий номер 7324510100:01:003:0056 площею 

2.2655 га на дві земельні ділянки орієнтовними площами 1,67 га та 0.58 га.»
3. Внести зміни до п.2 рішення VII сесії VII скликання Сторожинецької 

міської ради від 08.06.2017 року № 200-7/2017 «Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність та їх 
приватизацію громадянами» доповнивши його текстом «площею 0.9092 га 
кадастровий номер 732458300:01:007:0307, для ведення особистого селянського 
господарства в с. Давидівка».

4. Внести зміни до п.1 рішення XXVI сесії VII скликання Сторожинецької 
міської ради від 11.12.2018 року №  409-26/2018 «Про розгляд клопотання головного 
управління національної поліції в Чернівецькій області» замінивши слова « в особі 
Національної поліції України» на «в особі Сторожинецької районної державної 
адміністрації».

5. Внести зміни до п.27 рішення XIV сесії VII скликання Сторожинецької 
міської ради віл 23.12.2016 року № 235-14/2016 «Про надання дозволу на і 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки» замінивши адресу « 2-му пров. Героїв. 1 1» на «вул. Добровольців. 
7».

6. Внести зміни до п.1 рішення XXI сесії VII скликання Сторожинецької 
міської ради віл 16.08.2018 року № 247-21/2018 «Про замовлення проект} 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво багатоквартирного 
житлового будинку у м. Сторожинець по ву лиці Чаплш іна» замінивши слова « 
замовити» на «падати дозвіл на».
1. Затвердити іечнічиу документацію по нормативній грошовій оцінні земельної 

: ділянки державної власності водного фонду і метою виставлення права оренди на 
! аукціоні для рибогосподарських потреб (10.07) на території Старожадівського 

староспінської о окру і у (за межами населеного пункту). заі адьною площею 3.6017 і а. 
кадастровий номер 7324.589500:01:002:0310. Нормативна грошова оцінка становить 
57 095 гри. 95 коїь.

2. З а т в е р д и  іехнічну току мені анію по нормативній грошовій олії є 
земельної іі.іяіік; в-] -кавної влаеноеіі водної . фонду 1 іч рибогосподарських і ь ч р е б  
(10.07) па герц и ' . ь ї  «'торожинецької міської ради (за межами населеного і:у нк і . к 
штаті, іоіо площ • О 49 га. ка фетровий номсо 73245 1 0 1 0 9  :• ' : 0 9 1:0309 Нормаіивна 
і ротова  оцінка ста юкиіь
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! ІрО
розроблений
документації 1 із
землеустрою щодо 
інвентаризації земель
комунальної 
власності

Про затвердження звітів  
про експертну грошову 
оцінку
земельних ділянок та їх 
продаж

1. Замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
іішсіітарйзації земель комуиильиш. власності орієнтовною площею 0,2'2 га в селі 
Стара Ж адова по вулиці Михайлівській, 4Д необхідної для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

2. Замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності орієнтовною площею 0.06 га в селі 
Комарівці по вулиці Центральній, 16 необхідної для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій. _______________  __________

іТявміу

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим 
номером 7324510100:04:001:0500, площею 0.7000 га, яка знаходиться у 
.м.Сторожинець по вул. Хотинській, 7А. що передається у власність (шляхом викупу) 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

2. Продати приватному підприємству “Сторожинецький лісгорг" земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:04:001:0500, площею 0.7000 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у м.Сторожинець 
по вул. Хотинській. 7А. встановивши ціну продажу в розмірі 486360 гри. (чотириста 
вісімдесят шість тисяч триста шістдесят гривень) без І ІДИ. з урахуванням авансового 
внеску в розмірі 10000 гри. (десять тисяч гривень) оплаті піддягає сума у розмірі 
476360 гри. (чотириста сімдесят шість тисяч триста шістдесят гривень), яка повинна 
бути сплачена на розрахунковий рахунок X» 31514941024327 в УДКСУ у 
Сторожинецькому районі код 37835756. МФО 899998. код платежу Сторожинецьке 
УК/отт м. Сторожинсць 33010100. до 01.0^2019 року.

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з 
кадастровим номером 7324510100:01:005:0519. площею 0,0305 га, яка знаходиться у 
м.Сторожинець по вул. Видинівського. 17Д. що передається у власність (шляхом 
викупу) для будівництва та обслуг ову вання будівель торгівлі.

4. Продати Токарюк Алелі Вікторівні та Грень Лукреції Вікторівні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:01.005:0519. площею 0.0305 га для 
будівництва та обслуговування будівель торті в. і і у м.Сторожинець по вул. 
Видинівського. 17А, встановивши ціну продажу в розмірі 104280 гри. (сто чотири . 
тисячі двіс ті вісімдесят гривень) без ІІДВ. з ураху ванням авансового внеску в розмірі 
10000 гри. (десять тисяч гривень) оплаті ні :яіа< сума у розмірі 94281) гри. 
(дев’яносто чотири тисячі двісті вісімдесят гри вен і ). яка повинна бути сплачена па ! 
розрахунковий рахунок № 315_14941024327 в У Д’кС У  у Сторожипецькому районі код
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37835756. МФО 899698. код платежу Сторожинецьке УК/отг м. Сторожинець 
33010100, до 01.07.2019-року. (Думка Голови, що в рішенні необхідно прописати про 
обмеження)

Зобов’язати орендарів здійснити повний розрахунок по сплаті орендної плати 
згідно договору оренди землі від 10.11.2014 року зареєстрованого в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 
05.12.2014 року до укладання договору купівлі-продажу вищезазначеної земельної 
ділянки та вважати договір оренди землі від 10.11.2014 року після укладання 
договору купівлі-продажу припиненим, внаслідок поєднання в одній особі власників 
земельної ділянки та орендарів.

5. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з 
кадастровим номером 7324510100:04:001:0470, площею 0,7240 га. яка знаходиться у 
м.Сторожинець по вул. Горіхова, ІД . що передається у власність (шляхом викупу) 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

6. Продати Ільку Олександру Васильовичу земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:04:001:0470. площею 0.7240 іа  для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості у м.Сторожинець по вул. Горіхова. ГА. 
встановивши ціпу продажу в розмірі 459668 гри. (чотириста п'ятдесят дев’ять тисяч 
шістсот шістдесят вісім і ривень) без 11ДВ. з урахуванням авансового внеску в розмірі 
4()0000 гри. (чотириста тисяч гривень) оплаті підлягає сума у розмірі 59668 гри. 
(п 'ятдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім і ривень), яка повинна бути сплачена 
на розрахунковий рахунок № 31514941024327 в УДКСУ у Сторожипецькому районі 
код 37835756. МФО 899998. код платежу Сторожинецьке УК/оті м. Сторожинець 
33010100, до 01.07.2019 року.

8. Зобов'язати заявника:
- після виконання п. 2.4.6 даного рішення \ класти з міською радою договір
.

купівлі-продажу на вищезазначену земельну ділянку відповідно до норм чинною
«а ко 11 ода вства ч' краї» пі:

- суворо до гриму велись встановлених шкодо, лнетвом правил зомдсвєлодіиіи-.
9. Доручити С горожинецькому міському голові Карлійчуку М.М. кислючі. ін 

па '.означені в н 2. 4. 6 земельні ділянки, договори купівлі-продажу га оформити інші
іхідні для цих ую л документа. _____
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ЩОДО відведений земельної 
ділянки
у власність (шляхом 
викупу)
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20 Про надання л ож о.і\ па 
передач)
орендованої {емельної 
ділянки в суборенду

ьласнісіь (шляхом ьнкуцу) для будівництва чи обслуговування будівель торі ішіі в м. 
Сторожинсць по вул. Чернівецькій, 33В.

2. Доручити виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:005:3255, площею 0,0150 га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Сторожинсць по вул. Чернівецькій, 33В.

3. Рекомендувати гр. Боці Аврелу Дмитровичу укласти договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та у місячний термін 
сплатити авансовий внесок за придбання земельної ділянки в розмірі 10000 (десять 
тисяч) гривень.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд п і д п р и є м с т в  переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 
Сторожинець по вул. Хотинській, 7.

5. Доручити виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:04:001:0471. площею 1.1714 га, для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Сторожинець по вул. Хотинській, 7.

6. Рекомендувати Малому приватному підприємству «Буковина-2003» укласти 
договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та у 
місячний термін сплатити авансовий внесок за придбання земельної ділянки в розмірі 
10000(десять тисяч)гривень.

7. Доручити Сторожинецькому міському голові укласти, від імені міської 
ради, договір із суб'єктом господарювання, який є суб’єктом оціночної діяльності у 
сфері оцінки земель на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 
дою вір із заявником про оплату авансового внеску в рахунок оплати вартості 
земельної ділянки. ____  _ ____

1. Надати дозвіл гр. Капітулі Сергію Сергійовичу, на передачу орендованої 
земельної ділянки площею 0.5188 га. кадасчровий номер 7324510100:04:001:0433). 

і яка розташована в м. Сторожинець. вул. Фізкультурна, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, в суборенду, без зміни цільового призначення 
(договір оренди земельної ділянки, укладений від 12.10.2017 року зареєстрований в 

1 Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
; речового права від 12.10.2017 року). ____________________________
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Про наданим згоди на 
продаж
земсл ьиої ділянки

і

2. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами 
договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.

3. Строк суборенди не може перевищувати строку визначеного договором 
оренди землі.
4. Зобов’язати заявника укласти протягом двох місяців договір суборенди земельної 
ділянки зазначеної в п. 1 даного рішення та здійснити державну реєстрацію права 
суборенди па земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного 
законодавства.

Про розгляд заяв 
зменшення 
розміру ВІДСОЗК'ОВОЇСІ 
за оренду земельних
Д І . І Я І І О К

про

а» ки

І. Доручити виконавчому комітету Сторожинецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324580500:02:003:0180. площею 0.3225 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості, яка знаходиться в е.Банилів-Підгірний по вул. Березовій. 7.

Рекомендувати Пресяжнюку Борису М иколайовичу укласти договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки га у місячний термін 
сплатити авансовий внесок за придбання земельної ділянки в розмірі 10000 гривень.

2. Доручити виконавчому комітету Сторожинецької міської ради замовити 
проведення експертної г рошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324580500:03:004:0403. площею 0.0694 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості, яка знаходиться в с.Банилів-Підгірний по вул. Головній, 
226/Д.

Рекомендувати Піпетко Івану Онуфрійовичу укласти договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та у місячний термін 
сплатити авансовий внесок за придбання земельної ділянки в ро змірі 10000 і ривень.

3. Доручити міському голові укласти, від імені Сторожинецької міської ради, 
договір із суб'єктом господарювання, який є суб'єктом оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель на проведення експертної грошової оцінки вищезазначеної земельної 
ділянки та договір про оплату авансового внеску із рахунок оплати ціни земельної 
ділянки. ____
1. Зменшити розмір орендної плаї:: за оренду земельної ділянки, площею 0.0949 га 
для розміщення т а  ексилу :п «ці ї  основних, підсобних і допоміжних б\ ІІІЗСЛЬ а спору І 

підприємств переробної, м ішинобч тівної іа іншої промисловості в м.Сторожинець 
по вул. Колгоспній. 23а з 5% до Г н.

2. Зменшити розмір орен.. і о ї  плати за о р е н д у  земельної ділянки, ллощею
0.0907 га для розміщення га експ.. .ггації основних, підсобних і допоміжних будівель

З < \
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32  Про ролу яд клопотання
приватного підприємства 
“Підгір’я Авто” 
та заяви гр. Бойко В.Д.

м.Сторожинець по вул. іаоїрніи, іо л  з до і/о.
3. Зменшити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки, площею 

0,2332 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 
м.Сторожинець по вул. Колгоспній, 23 з 3% до 1%.

4. Зменшити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки, кадастровий 
номер 7324510100:04:001:0300 площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець по вул. 
Матросова. 30. з 3% до 1%.

5. Зменшити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки, кадастровий 
номер 7324581000:01:()() 1:0148 площею 0.0602 га для будівництва та обслуговування

і будівель торгівлі в с.Бобівці по вул. Вишневій, 1В, з 5% до 1%.
6. Зобов’язати заявника впродовж двох місяців у встановленому порядкх

і укласти з міською радою додаткову угоду до договору оренди землі відповідно до
1 даного рішення та забезпечити проведення її держаної реєстрації.____________________

1.1 Ірипинити дію договор) оренди землі укладеного 27.09.201 3 року, із п.п. “ І !і п ір'я 
Авто" на земельну ділянку площею 0,2537 га (кадастровий номер 
7324510100:03:002:0300) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобілього транспорту та дорожнього господарства, зареєстрованого в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 03.12.2013 року (реєстраційний номер об 'єкта нерухомості 
229372073245).

2. Припинити дію договору оренди землі укладеного 27.09.2013 року, із н.п. 
"П ідгір'я Авто” на зсмельн) ділянку площею 0.8119 га (кадастровий номер 
7324510100:03:002:0299) для розміщення та експлуатації будівель і с ,ю р \д  
автомобілього транспорту та дорожнього господарства, зареєстрованої о в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 03.12.2013 року (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 
229557173245).

1. Затвердити іехнічну іокумеїгпшію н  землеустрою щодо поділу та і»бЗ. -гани я 
земельних ділянок (І.оді.-1 томе ьиоїділя ■ Лі ):

- за адресою м. ( іорожпнсць. вуз '•> Хмельницького. 48 площею 0.253' га. па 
їв; гемельні ДІЛЯНКИ'

кадастровий інше 732451010.' 03:002:0452. 
розміщення та експлуатації будівель і

площею 0.0787 га іля

у
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дорожньої о господарства;
кадастровий номер 7324510100:03:002:0431, площею 0.1750 га. для

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобілього транспорту та
дорожньог о господарства.

- за адресою м. Сторожинець, вул. В.Хмельницького, 48. площею 0.8119 га. 
на дві земельні ділянки:

кадастровий номер 7324510100:03:002:0429, площею 0.5049 га, для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобілього транспорту та
дорожньої о господарства:

кадастровий номер 7324510100:03:002:0430. площею 0.3070 га, для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобілього транспорту та
дорожнього господарства.

4. Передати п.и. “ Підгір'я Авто” в оренду земельну ділянку площею 0.0787 га 
д ія  розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобілього транспорту та 
дорожнього господарства, з кадастровим номером 7324510100:03:002:0432 терміном 
на 20 років, встановивши орендну плату в розмірі 4% від нормативної грошової 
оцінки в рік.

5. Передати и.п. “ Підгір'я Авто” в оренду земельну ділянку площею 0.5049 га 
для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобілього транспорту та
дорож ньою  господарства, з кадасіровим номером 7324510100:03:002:0429 терміном 
на 20 років, встановивши орендну плату в розмірі 4% від нормативної грошової 
оцінки в рік.

6. Передати Койко Валентині Дмитрівні в оренду земельну ділянку площею 
0.1750 і а для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобілього транспорту 
за дорож ньою  господарства, з кадастровим номером 7.324510100:03:002:0431 
терміном на 49 років, встановивши орендну плазу в розмірі 4% від нормативної 
грошової оцінки в рік.

7. Передати Койко Валентині Дмитрівні в оренду земельну ділянку площею 
0.3070 га для розміщення та експлу атації будівель і споруд авзомобільої о транспорту
за дорожньою мсподарсзва. з кадасіровим номером 7324510100:03:002:0430
терміном на 49 •плів, встановивши орендну плату в розмірі 4% від нормативної 
грошової ОЦІНКИ в рік.

8. 'Зобов'язані заявника впродовж двох місяців у всіаловлеюму порядку 
' укласти з міською радою договір оренди землі та забезпечити провс. емия держаної 

рс< е • ції речовою права на вищезазначену земельну зі зяьку.
> випадку, якщо до  і ов ір  оренди землі не було зареєстровано впродовж  (>0
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• • і ■. •; * а - підписання договору оренди.

33 Про надання згоди па 
прийняття у комунальну 
власність земельних ділянок 
державної власності ^ ¾ ¾ .

34 Про повторний розгляд 
листів головного управління 
держгеокадастру у 
Чернівецькій області

-
7 0

і 35

1

Про розгляд клопотання К ІН  
м Чернівці 5 ^

36 І Іро розгляд заяви 
1 Іикифорюка Сері і я 
Івановича 5 с х .

і 37 1 Іро розгляд заяв учасників 
бойових дій щодо виділення 
земельних ділянок для НОСІ

38 Про розі ляд заяви Богатир 
Г.В. ^ 0 4

39 1 Іро розгляд заяв щодо 
надання дозвол\ на 
розроблєння проекті в 
землеустрою по передачі 
безоплатно у власність 
ІСМСЛЬНИХ ділянок із 
земельної ділянки площею 
12.4125 га. кал. 
7324510100:02*002:01 18

\ \  ^ 0  \лЛЛд

І олова п о с іпш ої ко. 
Секретар лос-ііи ію ї комісії

Дсліцоїі М .Л .
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