
("ІОРОЖИІІНЦЬКЛ МІ( І>КЛ РАДА
П І Ч ) ] ( ж о л

Засідання постійної комісії з питані» рої \ нокання земельних нілпосин. архітекіурн. будівництва та перепективпою планування ( 'юрожипеці.кої
міської ради.

від « 16» травня 2019 року м.С’торожинець
Голова комісії: Деліцой Микола Артемович
Присутні члбникомісії: АС, С М . К І и . і-л/■
Відсутні члени комісії: ^ рцос>\£л*н< і/ /
Присутні запрошеиі:в.о. начальника відділу земельних відносин га комунальної власності, провідний спсціалісі ві.тділу земельних 

відносин та комунальної власності Ві нок А .Д _________

ПОРЯДОК ДНННИИ :

№ Зміеі пи тань що ІІроекі рішення Пропозиції та
п/п/ розі дядаються

...................................................... - ................................

рекомендації
комісії

Про затвердженим 
технічних документацій 
із землеустрою щодо 
встановлення меж 
земельних д ілянок  в натурі 
на м ісцевості
з а передачу їх безопла тно у
власн ість
громадянам

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Храпко 
Гриюрію Захаровичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:004:08()3. площею 0.0931 та. для будівництва та 
обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд в м. 
(іорожиііець. вул. 40 років Перемоги. 3.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Кушніру 
Івану Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- т кадастровим номером 7324583000:02:003:01 10. площею 0.2500 та. лля 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Давндівка. вул. Цешральна . 160

- з кадастровим номером 7324583()0():02:003:0111. площею 0.1226 та. для 
ведення оеобиеюі о селянської о господарства в с.Дави дівка вул. Центральна.

3. Затвердити технічну докуметпацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Сягровій 
Михайліні Миколаївні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583200:03:001:0342. площею 0.2500 га. лля 
будішіишва за обслу іовуванпя житловою будинку, господарських будівель і споруд 
в е.Зру б-Комарівеький. ву л. Одайська . 18 __



- з кадастровим номером 73245X3200:1)3:0() 1:0343. и.кицею 0.3100 іа. для 
ведення особистою селянською господарства в с.Зруб-Ко.марівський. ву і. Одаііська.

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення1 
(підновлення) меж земельних нляпок и паї>рі (па місцевості) іа пере іаїм Ліиській 
Іванині Миколаївні безоплаїпо у власнії'іь земельні ділянки:

- 5 кадастровим номером 7324583200:03:002:0441. площею 0.2500 іа. для 
будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Зруб-Ком арійський. вул. І исівська . XX

- з кадастровим номером 73245X3200:03:002:0440. площею 0.2500 іа. для 
ведення особистого селянській о юсподарства в с.Зруб-Комарівеький. вул. 1 исівська.

5. Затвердити технічну юкументанію іт землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в пат\рі (на місцевості) іа передати Ііяйку 
І еорі'ію ’Іодоровичу безоплатно > власність 'земельні ділянки:

- з кадастровим номером 73245X5200:03:002:0443. площею 0.2500 та. для 
будівництва та обслуговування житлового б\динку. господарських будівель і споруд 
в с.Зруб-Комарівеький. вул. Тиеівська .73

- з кадастровим номером 7324583200:03:002:0442. площею 0.2500 та. для 
ведення особистою селянською господарст ва в с.Зруб-Комарівський. вул. Тиеівська..

6. Затвердити технічну документацію із •землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж 'земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Ксензіку 
Василю І Істровичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324584500:02:004:0117. площею 0.2500 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. І Іанка . вул. Лісова . 26

- з кадастровим номером 73245X4500:02:004:01 IX. площею 0.2100 га. для 
ведення особистого селянського господарства в е. 1 Іанка. ву л. Лісова.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних діляпкок в натурі (на місцевості) та передати Опару 
Іллі Васильовичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:02:004:0136. площею 0.2500 га. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Давидівка . вул. І Центральна . 68

- з кадастровим номером 73245830()():02:004:0137. площею 0.2704 га. тля 
ведення особисюго селянського і оснодарства в с.Давидівка. вул. 1 Центральна.

X. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) та передати Федорюку



Тодору Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
732451()100:03:0()6:0264. площею 0.1000 та. для будівництва іа обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожи нень. вул. 
Крилова. 9.

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Зані 
Георгію Андрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324589500:04:002:0676. площею 0.1737 га. для будівництва га 
обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд в с. Стара 
Жадова. вул. 8 Березня. 10.

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) іа передати Одекеюку 
Іллі Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:002:0433. площею 0.0433 га. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець. вул. 
Л.Українки. 19.

11. Затвердиш гехнічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Вержуку 
Михайлу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:004:0999. площею 0.1000 га. для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинень. вул. І айдамацька. 3.

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Косенко 
Олені Валет инівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:007:0562. площею 0.1535 га. для ведення особистого селянського, 
господарства в м. Сторожи нень. вул. І>.Хмельницького.

13. Затвердити гехнічну документацію і ї  землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) га передати Волоіцук 
111 гефалії Сидорівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:01:001:0414. площею 0.2500 га. для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в е. Ьани.тів-Іїідіїрний. вул.
І Іолянівська. 50. і14. Затвердити гехнічну документацію і і землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) іа передати Уигуряну 
Михайлу Миколайовичу безоилапю > власність земелі ку з кадастровим



Про іатвсрд/ксшіи 
і схнічіпіх докумспгац ііі 
і і н'м.ісус і рою щодо 
встановленим меж 
гсмельних часток  (н а їв ) в 
на іур і па м ісцевості 
і а виділений їх громадинам

номером 73245101 00:()3:()06:1)269. площею ().]()()() га. для будівництв га 
обслуговування житловою бу шику. іоенодарських будівель і споруд в м. 
Сторожи 11 сі щ. вул. Кридова. 26

15. Заявникам лабелпсчиїи проведення державної реєстрації речових прав на 
вищелалначені лемедьні ділянки. _______________________________________

1. Затвердити і ох нічну документацію іл лемлеуетрою щодо встановлення, 
(відновлення) меж лемельних іі ляпок в натурі (на місцевості) та виділити Купчанку 
С'еверіну Валеріановичу лемедьні ііляпки:

- л кадастровим номером 7324585500:01:0()1:0262. площею 0.1015 іа. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Костинці :

- л кадастровим номером 7324585500:01:002:0576. площею 0.54і)! іа. для 
ведення товарної о сільської оеподареької о виробниці ва в с. Коспінці:

- л кадаст ровим номером 7324585500:01:002:0575. площею 0.1288 і а. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Костинці.

2. Затвердити технічну документацію іл лемлеуетрою щодо встановлення 
(відновлення) меж лемельних ділянок в натурі (на місцевості) іа виділити Триколач 
Віоріці Веспаліянівні лемедьні ділянки:

- л кадастровим номером 7324585500:01:001:0245. площею 0.1015 іа. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва не. Костинці :

- л кадастровим номером 7324585500:01 :()()1:0243. площею 0.1015 іа. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва не. Костинці

- л кадастровим номером 7324585500:01:008:0287. площею 0.3603 га. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва вс. Костинці:

- л кадастровим номером 7324585500:01:003:0825. площею 0.3695 га. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва вс. Костинці:

- л кадастровим номером 7324585500:01:002:0541. площею 0.1304 га. дія 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва вс. Костинці:

- л кадастровим номером 7324585500:01 :()()1:0243. площею 0.1270 га. дія 
ведення говарного сільськогосподарського виробництва вс. Костинці.

3. Затвердити технічну документацію іл лемлеуетрою щодо встановлення 
(відновлення) меж лемельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Ьужепець 
Тетяні Михайлівні іемельну ділянку л кадастровим номером 7324589500:02:003:7012. 
площею 2.9771 га. для ведення говарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Косованка.

4. Затвердити гехнічну документацію іл іемлеусірою щодо встановлення 
(відновлення) меж лемельних ділянок в натурі (на місцевості) га виділити Зе.іешок



І І р о

проектів
землеустрою
відведення
земельних /1
безоплатну
нсрс.тачу
ірома пінам

Марії Ал.юіеівні земельну ділянку з к;і метровим номером 7324585()00:02:()()2:()180. 
| площею 2.4120 і а. д ія ведення іоварною сільської осіюдарською виробництва в с. 
Комарівці.

5. Затвердити технічну докумснпшію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ііляпок в иаіурі (па місцевості) та виділити Снялій 
Марії Іллівні земельну ділянку з каласіроним номером 7324585000:02:002:0151. 
площею 2.4120 га. для ведення ннзарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Комарівці.

6. Заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації речових прав на 
_  вищезазначені земельні ділянки.
затвердження 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність та передати І орбану Олександру Олександровичу безоплатно у власність 
щодо земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:()3:003:0211. площею 0.1000 га 

для будівництва га обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
іл я і іо к  і а їх споруд в м. Сторожинець. вул. С.Ьандери.2.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
V власн ість  власність та передати Ьлосі Негру Володимировичу безоплатно у власність

земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:006:0261. площею 0.0909 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець. З пров . Шкільний. 6.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність га передати Зозулі Івану Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0210. площею 0.1000 га ;щя 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Сторожинець. вул. С.Ьандери.1.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Кучуку Анатолію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0475. площею 0.1000 га 
для будівництва га обслуговування житловою будинку, господарських (будівель і 
споруд в м. Сторожинець. вул. Захисників Вітчизни. 6.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність га передати Рубану Сергію Сергійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:()02:0438. площею 0.0417 га для 
ведення особистого селянською іоеподарства в м. Сторожинець. вул. Л.Українки.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність га передати Сметанюк Аліпі Іванівні безоплатно \ власність земельну

м



ділянку { кадастровим номером 732451())()():()1:0()4:0802. площею 0.0200 іа лля 
ведення особистого селянської  о і осиодарсі на в м. Сторожи нень, ву і. Карюкіпа.

7. Затвердити проскі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та перелази Ко.іьшаїському Максиму Богдановичу беюплатпо у власність 
земельну ділянку з кадасіровим номером 7324510100:01:003:0474. площею 0.1000 га 
для будівництва га обслуговування жиїловою будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець. ву і. Захисників Вітчизни. ІЗ.

8. Заявникам забезпечиш проведення держаної реєстрації речових права на 
вищезазначені земельні ділянки у встановленому законом порядку . ___________

Про наданий дозволу на 
виготовлення технічної 
документац ії із
землеустрою  ЩОДО
встановлення
(відновлення) меж
іемельнпх д ілянок в натурі 
(на м ісцевості) з метою 
передачі їх безоплатно 
у власніст ь і ромадянам

1. Надати дозвіл Чекан Світлані Лхнафівні 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 0.15 га для ведення особистого селянського господарства в с. Банилів- 
I Ііді ірний:

2. Надати дозвіл Варану Віктору Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж темельної 
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. Одай.

3. Надати дозвіл Артикуденко Мінодорі Олександрівні 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 0.12 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Банилів-1 іідгірпий. вул. Круїлова:

- орієнтовною площею 0.10 га дія ведення особистого селянського
господарства вс. Банилів-Підгірний, вул. Круїлова:

- орієнтовною площею 0.08 га для ведення особистою селянського
господарства в с. Банилів-І Ііді ірний. вул. Круз юва.

4. Надати дозвіл Ламник Ірині Михайлівни на виютовлення ісхнічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.5416 га для ведення особистого селянського
господарства в м. С торожинець. вул. Вишнева.

5. Надати дозвіл С'авчуку Миколі Дмитровичу на виютовлення технічної 
документації із землеустрою) і юдо встановлення (відновлення) меж земельних



5 Про надання дозволу на 
ро{роблений
проектів землеустрою щодо 
підведення 
{С М О Л Ь Н И Х  ділянок 
безоплатно 
у власність

ділянок в німу рі (на місцевості) { метою перечачі безоп.іаіно у власність земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 0.25 іа для бу пвницзва та обслуговування житлового 
будинку, і оснодарських будівель і споруд в е. Дібрівка. вул. Шкільна. 28;

- орієнтовною площею 0.35 іа для ведення особистого селянського 
господарства в с. Дібрівка. вул. Шкільна.

6. Падати дотвіл Грачуку Миколі Дмитровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в шпу рі (на місцевості) з меіою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.21 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Дібрівка. вул. Набережна.

7. Падати дозвіл І качуку Василю Іллічу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в пазурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0.50 і а для ведення особистою селянського 
господарств в с. Комарівці. вул. Шевченка.

8. Заявникам забезпечити виготовлення технічних документацій із 
землеустрою за подання їх па розгляд ('зорожинецької міської ради для прийняття 
відповідних рішень.  _______ ___________  ___

1. Падати дозвіл Кувьмепко Любові Мар'янівпі на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.01 і а для ведення особис того селянського господарства в 
м.Сторожинець по 1-му пров. Київському.

2. Надати дозвіл Кушніру Андрію Івановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки.

І орієнтовною площею 0.1920 га для будівнипізва та обслуговування житлового 
бу динку і оснодарських будівель і споруд в с.Ьанилів-1 іід і ірний. 11-ий пров. Зарічний

3. Падати дозвіл (Завчу ку Івану Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.30 га для ведення особистого селянського господарства в е. 
Дібрівка. ву л.Шкільна .

4. Падати дозвіл Зимбович Аліні ІОріївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власпіезь земельної ділянки, орієнтовною площею
0.15 і а для ведення особистою селянською господарства в є. Дібрівка. вул. Шкільна.

5. Надати дозвіл Какреву Олеіу/ Івановичу на розроблення проекту



6 Про затвердження
технічних документацій 
по норма і нвній грошовій 
оцінці і є м є л ь н н х  

ділянок

землеустрою щодо відве іспня безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.25 іа для ведення особистого селянською юсподарства в е. 
Кбмарівці. вул.Шевченка.

6. Палати дозвіл Гермапу Олександру Леоновичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.24 іа дія ведення особистого селянською господарства в с. 
Ванилів-1 Іідгірнйй. вул. Головній.

7. Надати дозвіл Чоканюк Ользі Володимирівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно > власність земельної ділянки,
орієнтовною площею 0.30 і а для ведення особистого селянського господарства в с. 
Ьанилів-І Ііді ірний. вул. ( 'олонсцькій.

X. Заявникам забезпечити виютовлення проектів землеустрою іа подання їх на 
розгляд (.'торожйнецької міської ради для прийняття відповідних рішень. ____

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки, що надана в оренду А Г «Чернівціобленерго» для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та енеріії (№235) на території С'торожинецької міської ради (за межами 
населеного пункту) . загальною площею 0.0003 га. кадастровий номер
732451()100:04:003:0254. Нормативна грошова оцінка становить 600 гри. 05 кон.

2. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, що надана в оренду АТ «Чернівціобленерго» для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та енергії (№234) на території С'торожинецької міської ради (за межами 
населеного пункту) . загальною площею 0,0003 га. кадастровий номер
7324510100:()4:0()3:()256. І Іормативна грошова оцінка становить 600 гри. 05 кон.

3. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, що надана в оренду А Г «Чернівціобленерго» ,чля розміщення, 
будівництва, експлуатації і а обслуюву ванн я будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної га енергії (№2.33) на території ('торожйнецької міської ради ( за межами 
населеного пункту) . загальною площею 0.0016 га. кадастровий помер
7324510100:04:003:0252. І Іормативна грошова оцінка становить 3200 гри. 27 кой.

4. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, що надана в оренду АТ «Чернівціобленерго» для розміщення, 
будівництва, експлуатації га Обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної га енеріії (№232) на гериторії ('торожйнецької міської ради (за межами 
населеного пункту) Д , загальною площею 0,0003 га. кадастровий номер

1

с.
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7324510100:04:0034)257. І Іормативна і ротова оцінка сіаиовн 11. 000 і ри. 05 кон.
5. Затвердити і е \ 11 і11 н \ докумоп іацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, що надана в орен і> Л І «Чернівціоблонерго» для розміщення, 
будівництва, експлуатації га обс.тонування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та енергії (№231) на горіморії Сюрожинецької міської ради ( за межами 
населеною пункту) . загальною площею 0.0003 га. кадастровий номер 
7.324510100:04:00.3:026(). Нормативна і ротова оцінка становить 600 гри. 05 кон.

6. Затвердити іехнічну докумеигацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки, шо надана із оренду А ! «Чернівціобленерго» для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та енергії (№230) на території Сторожинецької міської ради (та межами 
населеного пункту) . загальною площею 0.0003 га. кадастровий номер 
7324510100:04:003:0253. І Іор.мативна і ротова оцінка с гановить 600 гри. 05 кон.

7. 'Затвердити іехнічну документацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки, яка надається в оренду Бойка Юрію Михайловичу дія 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної іа іншої промисловості на території 
Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункту) по пров.
О.Кобилянської. 2. загальною площею 0.4486 іа. кадастровий номер 
7324510100:02:004:()221. Нормативна грошова оцінка становить 1538187,80 грн.

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у раті 
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 при значення земельної 
ділянки, кадастровий помер 7.32451()1()0:()3:0()4:()253. площею 0.0639 га. що
знаходиться в м. Сторожинець. вул.Амурська яка належить гр. Шершешо Віктору 
Івановичу на землі житлової та громадської забудови для будівництва та
обслуговування житловою будинку , господарських будівель і спору д.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 
зміни її цільового призначення з «для ведення особистою селянського господарства» 
на землі «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд ( присадибна ділянка)» іа змінити цільове призначення земельної' 
ділянки, кадастровий номер 732451010():01:()04:()141. площею 0.0059 га. що
знаходиться в м. Сторожинець. вул.Якобашвіді.48. яка належить гр. Лосевій Марії 
Петрівні па землі жиїлової іа громадської забудови для будівництва іа
обслуговування житловою будинку, господарських будівель і споруд.
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3. Заївердити проекі «ем.ісустрою щодо підведення темельної ділянки у раді 
зміни її цільового призначення < «д ія індивідуального садівництва» па землі «.для 
будівниціва і обслуговування ан і іовоіо будинку, господарських будівель га споруд 
(присадибна ділянка)» іа «міниш цільове призначення земельної ділянки, 
кадастровий номер 73245830()():()2:()03:7777. площею 0.1 100 іа. що знаходиться в с. 
Давидівка. вул.Центральна, яка належнії, ір. Вогагир Оксані Петрівні на землі 
житлової та громадської забу юви для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.

4. Затвердити проект ісм.ісусірою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель «для розміщення га експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і а споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості» у землі «для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогеперуючих підприємств, установ і 
організацій» та змінити цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер 
7324585()00:()2:()02:1113. площею 7.7208 га. що знаходиться в е. Комарівці. 
вул.ІІапська. яка належить С'торожинецькій міській раді на землі для розміщення, 
будівництва, експлуатації га обслуговування будівель і споруд об'єктів 
енергогеперуючих підприємств, установ і орі анізацій.

5. Зат вердит и проект землеуст рою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель «1.11.6 для іншої комерційної діяльності" на 
землі «11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» 
та змінити цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер 
732451010():()4:001:0138. площею 0.3000 га. що знаходиться в м. Сторожинець. вул. 
Фізкультурна. ІД. яка належить С'торожинецькій міській раді на землі для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємст в переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

6. Відділу земельних відносин та комунальної власності С'торожинецької 
міської ради внести відповідні зміни в земельно-облікові документи міської ради. _

1. Затвердити детальний план території «для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі» в м. Сторожинець на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:()2:()01:0392 площею 0.06 га. що перебу ває у власності Вірюкової Ольги 
Драгуни вн-и. ____ ____ _

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) га передати Войноиій 
Тетяні І еорі іїнні га Чапчахчі Івану Павловичу (в інтереїт/х якого діє маги Войнова
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доку м єн гак і іі із
ге.ч.іеует рою
щодо встановлений
відновленії»
меж ІСМСЛЬІПІХ д ілянок в 
на гх рі
на хіісцевості га передачу їх 
в оренду

Про розгляд клопотання 
ОСЬЬ
«Об'єкт 51»

1.1.) бетон, іажо х спільну сумісну вдаснісіь ісмсльнх ділянку з кадастровим 
номером 73245101()():04:0()1:()476. площею 0.1)7X0 і а. для будівниці на та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в \1. 
Оіорожинснь. вул Пушкіна. 16.

2. Заявникам табетпочити проведеним іержаної реєстрації речових прав на 
вищезазначенх земельну ді лянку .

12 Про іахіовленнм
розроблення і ехнічнпх

1. Затвердити технічну документацію іт темлеустрою щодо встановлення 
відновлення меж земельної ділянки в шпурі на місцевості для іншого 
сільськогосподарського притначення за передати Кінишуку Андрію Дмитровичу в 
оренду, терміном на ш  років, земельну ділянку 5 кадастровим номером 
7324580500:03:004:0424. площею 0.1023 га. для іншого сільськогосподарського 
призначення в е. Ьани.тів-І Іідгіриий по вул. Довбуша. 3-Г. встановивши орендну 
плазу в розмірі 5 %  від нормаз пвпої грошової оцінки земельної ділянки врік.

2. Затвердити гехнічну документацію із темлеустрою щодо встановлення 
відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та 
обсдуіовувашія житловою будинку, господарських будівель і споруд та передати 
Кулику Ігорю Михайловичу в оренду, терміном на 5 років, земельну ділянку з 
кадастровим номером 732451()10():02:()01:()696. площею 0.0X12 га. для будівництва та 
обслуговування жиїлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) в м. Сторожинець по вул. Карюкіна. 10. встановивши орендну плату в 
розмірі 0.2 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

3. Зобов'язати заявників впродовж місяця укласти з міською радою договори 
оренди землі га габезпечити проведення держаної реєстрації речового права на 
вищезазначені гемельні ділянки.

1. Надати дозвіл ОСЬЬ «Об'єкт 51» (голова Зайончик Максим Іідуардович) на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0.07 і а для будівництва іа обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (за рахунок земель громадської га 
житлової забудови (під будівлями) по вул. О.Кобилямської. 14.

2. Зобов'язати голову ОСЬЬ «Об'єкт 51» Зайоичика VI.11. замовити в проектній 
землевпорядній організації виготовлення проекту гемлеустрою щодо відведення 
земельної ділянки га подати на сесію міської ради для затвердження в установлений 
законом термін. ____
1. Замови ти розроблення іехнічни.х доку хісн гацій з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Сторожинець. Норі Ьроеківці. Забологзя та Слобода



юкумен'і ацііі і 
норма і іншої і ротової 
оцінки юмс. її. нлес.тсішх 
ІІМІК І ІВ < 1 оро'/КІІ ІН'ІН.К'ОЇ
ОТІ

Комарівці С іорожимецької міської ради.
2. Уповноважити Сіорожинецького міською голову на підписання відповідної

угоди з розробником юку мен іаііії із землеустрою відповідно до Закону України
"1 Іро землсхстрій".

■

13 Про наданий дозволу па 
розроблення
проект ів землеустрою 
щодо відведення 
земельних ДІЛЯНОК В 
оренду

1. Надати дозвіл Ьужорі Миколі Володимировичу на розроодення проекту 
землеустрою щодо відведення ісмельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 0.43 га. для розміщення га експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівноїта іншої промисловості в 
е. Комарівці.

2. Зобов'язати заявника нротяіом ірьох місяців укласти договір па 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ 3 
розробником документації із землеустрою, визначеним ст. 26 Закону України "Про 
землеустрій".

3. У разі невиконання н. 2 даного рішення дозвіл на розроблення 
доку ментації із землеустрою втрачає свою чинність.

14 Про розгляд листа 
Г оловної о управління 
Держгеокадас гру у 
Чернівецькій області щодо 
надання згоди на передачу 
земельної ділянки 
безоплатно у власність

1. Надати згоду Мельничуку Андрію Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,20 га тля ведення особистого селянського господарства в місті 
Сторожинець.

2. Про прийняте рішення повідомити Головне управління Держгеокадаст ру у 
Чернівецькій області.

Дні с^-°^

15
.... ■ 1
Про розі ляд клопотання 
К II «Сгорожинсцькс Ж КГ»

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Сторожипецьке житлово- 
комунальне і осіюдарс і во» на замовлення розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею 1.2 га 
для обслуговування будівель і споруд підприємства по вул. І>.Хмельницького. 18 в 
місті Сторожинець.

2. Доручити начальнику КІ1 «Сіорожиненьке Ж КГ» (Кухарук \.А.) забезпечити 
замовлення необхідної доку ментації із землеу строю відповідно до п.1 цього рішення.

16 Про замовлення 
розроблення
легальних планів території

-

1. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 
території) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і спору д в е. Комарівці на розі ву лиць 1 оріхова та Шевченка на земельній 
ділянці орієнтовною площею 0.25 і а. яка перебу ває у користуванні Семчук Іетяин 
Василівни.

2. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану



іериторії) ця встановлення дитячих спорпжннч майданчиків на іє .мє. іьл ій  д ілянц і ^ 
комунальної власності оріс нтовпою п іошею І).ОХ іа ча адресою м. Сторожинець (парк 
К )і і ісі ь).

3. Замовити розроблення містобудівної докуметанії (летальною плану 
території) для будівництва та обслуговування жіп аоного будинку, і оснодарських 
будівель і споруд в с. Нанилів ІІідіірппіі на земельній ділянці а кадастровим номером 
7324580500:02:003:0] 10 площею 0.40X3 іа. яка мерсбу вас у власності Мирипюк Алли 
Дмитрівни.

4. Фінансування вишечачначсинх робі і здійснюватиметься ча кошти заявників.
Про замовлення технічної 
доку мені ації
ІЗ землеустрою щодо поділу 
земельної
ділянки комунальної
власності

Про внесення 
рішення X X X  
скликання і
(  І ОрО/КНІІЄЦ І>КО Ї

ради

1. Ііадаги дозвіл виконавчому комі іс ту Сторожинецької міської ради на 
виютовлеиня технічної доку■ментації щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності з кадастровим номером 7324510101). 04:004:0041 -загальною площею 4.18% 
га ( землі сільськогосподарською призначення), па іри -земельні ділянки: ділянка №1 
орієнтовною площею 1.8 га. ділянка №2 орієнтовною площею 1.8 га. ділянка №3 
орієнтовною площею 0.56 га..

Про повторний розгляд 
заяви Кожукарепка І.Д. 
щодо зменшення г розміру 
відсоткової ставки за
оренду земельних ділянок

1. Відмовити Кожукарепку Івану Дмитровичу у зменшені розміру орендної плати 
ча оренду земельної ділянки, площею 0.0040 га дія розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.Сторожи нень по вул. Колгоспній. 23а ч 
3% до 1%.

2. Відмовити Кожукарепку Івану Дмитровичу у зменшені розміру орендної плати 
ча оренлу земельної ділянки, площею 0.0607 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.(’торожипець по вул. Іабірній. І6Д ч 
3% до 1%.

3. Відмовити Кожукарепку Івану Дмитровичу у -зменшені розміру орендної плати 
ча оренду земельної ділянки, площею 0.2332 і а дія розміщення та експлуатації 
основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.С торожинець по вул. Колі осиній. 23 з 
3% до 1%.

змін із
сесії V II

м ісько ї

1. Внести зміни в рішення XXX  сесії V II скликання Сторожинецької міської 
ради від 25.04.2019 року №117-30/2019 «Про рочг.іяд клопотання приватного 
підприємства "Підіір'я Авто" га заяви ір.Ьойко В.Д.» замінивши ім'я з «Валентині» 
на «Марії» іа 'замінивши прі звище і ініціали «Бойко В.Д.» на «Бойко М.Д.»

У дЛ*.

є-*- Ти



від 25.04.2019 року №117- 
30/2019
«Про розг.ія і клопотання 
приватної о підприємства 
“ Підгір’я Дв і о ”

та заяви і р.Ьоііко В.Д.» __
20 Про затвердження звітів 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим 

про експертні грошові номером 73245101()():01:005:06()7. площею 0.0064 га. яка знаходиться у 
оцінки м.Сторожинець по вул. Видинівеького. 2. що передається у власність (шляхом
земельних ділянок та їх викупу) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
продаж 2. Продати підприємству райепоживсмі.тки "Сторожинецьке міське громадське

харчування" земельну ділянку з кадастровим номером номером 
7324510100:01:005:0607. площею 0.0064 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі у м.Сторожинець по вул. Видинівеького. 2. встановивши ціну 
продажу в розмірі 28083 гри. (двадцять вісім тисяч вісімдесят три гривні) без ІІДВ. з 
урахуванням авансового внеску в розмірі 10000 гри. (десять іисяч і ривеїіь) оплаті 
підлягає сума у розмірі 18083 гри. (вісімнадцять тисяч вісімдесят гри гривні), яка 
повинна бути сплачена на розрахунковий рахунок № 31514941024327 в УДКСУ у 
Сторожинецькому районі код 37835756. МОХ) 899998. код платежу Сторожинсцькс 
УКУоп м. Сторожинець 33010100. до 01.07.2019 року.

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки і 
кадастровим номером 732451()1()0:03:0()2:0085. площею 1.5916 га. яка знаходиться у 
м.Сторожинець по вул. Б.Хмельницького. 54 що передається у власність (шляхом 
викупу ) ятя розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

4. Продати приватному підприємству “ Мавіке" земельну ділянку з 
кадастровим номером номером 732451()1()0:03:()()2:0085. площею 1.5916 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості у м.Сторожинець по вул.
Ь.Хмельницького. 54. встановивши ціну продажу в розмірі 1109350 гри. (один 
мільйон сто дев'ять тисяч триста п'ятдесят гривень) без І ІДИ. з урахуванням 
авансового внеску в розмірі 10000 гри. (десять тисяч гривень) оплаті підлягає сума у 
розмірі 1099350 гри. (один мільйон дев'яносто дев'ять п-ісяч гриста п'ятдесят 
і рішень), яка повинна бу пі сплачена на розрахунковий рахунок № 31514941024327 в 
УДКСУ у Сюрожпнсцькому районі код 37835756. МФО 899998. код платежу

 1 Сторожинецьке УК оті м. Сторожинець 33010100. до 01.12.2019 року._________ |



5. Заївердити {ві ї про сксіїсргл> і ротову оцінку че.мельної ділянки ч 
кадасіровнм номером 73245ХО (̂)():02:•>()>:01ХО. площею (>..">225 іа. яка {наход иться  у
с.Ьанн лів-І Іідгіриий по вул. Беречовій. 7 що псрстаєіьея > власність (шляхом викупу)
1.1 я рочмішенпя га експлуатаці ї  основних,  нілсоопих і юноміжних будівель та сп ор уд  

переробної ,  м аш инобудівної  та іншої  промне ЮВОСІІ.
(>. Продати Пресяжпюку Ьориеу Миколайовичу {смельну ділянку ч 

кадасіровим номером номером 732458()500:02:003:() 180, площею 3225 та дія 
рочмішенпя та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
переробної, машинобудівної іа іншої промисловості у е.Ьанилін-1 Іідгірний по вул. 
Ьсречовій. 7. встановивши ціпу пролажу в рочмірі 124388 три. (сто двадцять чотири 
тисячі триста вісімдеся т вісім іривень) беч І ІДИ ч урахуванням авансового внеску в 
рочмірі 10000 три. (десяті, тисяч гривень) оплаїі підлягає сума у рочмірі 114388 гри. 
(сто чотирнадцять тисяч триста вісімдесят вісім іривень). яка повинна були сплачена 
на ро{рахунковий рахунок № 31514941024327 в УДКСУ у Строжинецькому районі 
код 37835756. МФО 899998. код платежу Сторожинецьке УК отг м. Сторожинець 
33010100. до 01.09.2019 року.

7. Затвердити чвіт про експертну грошову оцінку чемельної ділянки ч 
кадас тровим номером 7324510100:04:001:0471. площею 1.1714 і а. яка {находи ться у 
м.Сторожинець по пул. Хотинській. 7 що передається у власність (шляхом викупу) 
для рочмішенпя та експлуатації основних, підсобних і допоміжних бу дівель та споруд 
переробної, машинобудівної та іншої промисловост і.

8. Продати Матому приватному підприємству «Буковина. 2003» чемельну 
ділянку ч кадастровим номером номером 7324510100:04:001:0471. площею 1.1714 га 
для рочмішенпя та експлу атації основних, підсобних і допоміжних бу дівель та споруд 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості у м.Сторожинець по вул 
Хотинській. 7. встановивши ціну продажу в рочмірі 780970 гри. (сімсот вісімдесят 
тисяч дев'ятсот сімдесят гривень) беч 11ДВ. ч урахуванням авансового внеску в 
рочмірі 10000 гри. (десять тисяч гривень) оплаті підлягає сума у рочмірі 770970 гри. 
(сімсот сімдесят тисяч дев'ятсот сімдесят гривень), яка повинна бу ти сплачена на 
ро {рахунковий рахунок № 31514941024327 в УДКСУ у Строжинецькому районі код 
37835756. МФО 899998. код платежу Сторожинецьке УК/оп м. Сторожинець 
33010100. до 01.1 1.2019 року.

9. Зобов'ячати чаяиника:
- після виконання п. 2 даного рішення ук кісти ч міською радою договір купівлі- 

продажу на вишечачначену чемельну ділянку відповідно до норм чинного 
чакоподавства України: '______________________ _______________________ [
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- суворо дотримуватись встановлених законодавством правил землеволодіння.
10. Доручити Сторожинецькому міському голові Кар.тійчуку М.М. заключніи 

на зазначені в п.2 земельні іі.тяпки. договори купівлі-продажу іа оформити інші 
необхідні ДЛЯ НИХ VI од документи.

Про ііріііііііісішя права 
користування землею

1. Припинити право користу вання земельною ділянкою, площею 0.25 га ятя 
ведення особистого селянського господарства, яка неребува< в користуванні 
громадянки Демедюк Домніки Петрівни вс. Комарівці. по вул. Шевченка.

2. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0.30 га для 
городництва, яка псребува< в користуванні громадянки Лютик Ольги Василівни в с. 
Дібрівка. по вул. Райдужній.

3. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0.40 іа для 
сінокосіння іа випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянки І.ііки 
Лорипи Михайлівни вс. Нові Ьросківці урочище "біля Кравчихи".

4. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0.40 іа тля 
сінокосіння та випасання худоби, яка иеребуваз в користуванні громадянина І ліки

___________________________  Михайла Дмитровича в с. Нові Ьросківці урочище “біля Кравчихи".
Про передачу з комунальної! 1.Передати з комунальної власності Сторожинецької міської територіальної
власності у державну об'єднаної громади в особі С'торожинецької міської ради С’торожинецької о району
власність окремих земельних, Чернівецької області у державну власність в особі С горожинецької районної
ділянок державної адміністрації наступні земельні ділянки:

- площею 0.2529 га. кадастровий номер 732451010():02:()01:0572 для 
будівництва га обслуговування будівель органів державної влади га місцевого 
самоврядування в м.Сторожинець. вул. Гвардійська. 9:

- площею 0,2630 га. кадастровий номер 7324510100:02:001:0571 для 
1 будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого'
самовряду вання в м.Сторожинець. вул. Гвардійська. 11:

- площею 0.3559 га. кадастровий номер 7324510100:02:001:0271 для іншої 
житлової забудови в м. Сторожинець. вул. Гвардійська. 3.

2 Вважати такими, що втратили чинність:
- рішення XXIV сесії Сюрожиненької міської ради VII скликання № 324- 

24/2018 від 22 листопада 2018 «Про розі ляд клопотання Головного управління 
національної поліції в Чернівецькій області»:

• рішення XXVI  сесії Сіорожинецької міської ради VII скликання № 409- 
26/2018 віл 21 грудня 2018 року «Про розгляд клоноіаїшя і одниною управління 
національної поліції в Чернівецькій облає і і»:

- п. 4 рішення XXX  сесії Сторожнпецької міської ради VII скликання Х« 109-



І Іро роя іял к юпотаїшя 
-( іорожипсцький 
Хлібокомбінат»

і VI1! 1 ЛО ОКрСМИХ р !!І!Є !!Ь  СОЄ) І'0 2016 віл 25 кліпі я 2016 року «Про внесення 
Сторожи нсцької міської ради».

1. Палати долвіл 1111 «Сіорожипецький хлібокомбінат» па виготовлення 
іехнічиої документації то ю встановленим І ні топлення) меж леме.тьної ділянки л 
кадастровим номером 7324580500:02:001:0182 площею 0.1476 іа в с.Ьапилів- 
1 Ііді ірний по 1-му нров. Зарічному. 47 лля іншого сільськогосподарською 
прптначення.
2. Падати долвіл 1111 «Сюрожинецький хлібокомбінат» на ролроблення проект) 
лемлеуетрою щодо відведення у власнії'Іь (шляхом викупу) ле.мельпої ділянки 
орієнтовною площею 0.08 га для для ролмішеипя та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель іа споруд переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в е.Ьанилів-1 Іідгірний по 1-му нров. Зарічному . 46.

24 Про ролі ляд клопотання 
релігійної орган нації
«релігійна громада парафії 
на честь святих архангелів 
Михаїла і Іавриїла
I Іері і і вецької-Хоти 1ІСЬКОЇ 
єпархії української
II равославн ої ііеркви
(православної церкви
України) села ( 'тара Жадова

у  1 л

ір(.5>ч

ся  Є '

25 Про ролі ляд лаяви Мінтенка 
Н . В .

Передати в оренду іемельпу ділянку л кадастровим номером 73245101()():()2:0()3:()021 
площею 0.1000 га для ведення фермерського господарства в м.Сторожинець

І олова постійної комісії 
Секретар постійної комісії

Дсліцой VI.А.
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