
СТОРОЖИ! ІІ ЦЬКЛ М ІСЬКА  РАДА 
ПРОТОКОЛ

Засідання потій  мої постійну комісію міської ради 5 миіань регулювання чемельних відносин, архіїсніури. будівництва іа исрснсісгивної о планування, 
житлово-комунального господарства, приваї ичації, комунальної власності. промисловості, іранспорту га чв'ячку. впровадження снерючберігаючих технологій, 
охорони навколишнього природною середовища, рочвиїку середш>ого га малою бічнееу. побутовою та юрговою обслуговування Сюрожинеиької міської 
ради.
від «18» червня 2019 року м.Сторожииець

Голова комісії: Кричка Ііаіаля Володимирівна ґ  /о /  ґ~ ^  /7
Присутні члени комісії: Уи^Ь'-г Оми^оо ■ / ) ^ ( л  к
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Відсутні члени комісії: О^Лім ^> ^^<  $, р 1 Ґ і м У .  'Т с і^ о І+^и ,,<ч£

І Ірису'і ні чапроінені:

п о р я д о к  д і:н н и і І :
Доповідає: В.о. начальника вцілілу чемельних відносин іа комунальної власносіі міської ради І Іорошпяк В. А.

Про надання дочволу на
ВИГОІОВЛСННН ТЄХІі ІЧНОЇ
доку меніапії іч чемлеусірою 
щодо всіановлення 
(відновлення) меж чемельних 
ділянок в натурі 
(на місцевості) ч метою 
передачі їх бсчоплаїпо 
у власність громадянам

Проекі рішення

1. Надаїи дочвіл Красовській Катерині 1 Іс і рівні на вигоювлення технічної доку ментації 
іч чемлеусірою щодо всіановлення (відновлення) меж чемельної ділянки в пат у рі (на 
місцевосіі) ч мсюїо передачі беюплапю у власність чемельної ділянки орі( іповтио площею
0.19 гадля ведення особисюіо селянською юсподарства в с. Панка.

2. Пала ж  дочвіл Гаденку І еоріію Касяновичу на виюіовлення іехнічної документації 
іч чемлеусірою щодо всіановлення (відновлення) меж іємсльних ділянок в наїурі (на 
місцевосіі) ч меюю передачі бечоплапюу власнісіь чемельних ділянок:

- орі< шовною площею 0.25 іа дія будівниціва іа обс.іу і овування житлового будинку, 
господарсі.ких будівель і споруд в с.Комарівиі. ву.і.І Іанська. 2Х:

- оріс шовною площею 0.25 іа ,гія ведення особисюїо селянською господарства в 
с.Комарівці. ву.і.І Іанська.

V П алат дочвіл Сумарюк І алині 1 Іе і рівні на вииновлення іехнічної документації іч 
чемлеусірою щодо всіановлення ( відновлення) меж іємсльних ділянок в наїурі (на місневосіі)

11 рої нучиції та 
рекомендації 

комісії



5 меюю передані бечоплаїно у власність {смольних ділянок:
- орієнтовною площею 0.25 і а ,чля будівництва іа обслуговування житлової о будинку, 

і осподарських будівель і споруд в с.Комарівці. вул.. І.Українки. 37:
- орієнтовною площею 0.25 га ;іля ведення особистого селянською господарства в 

с.Комарівці. вул. Л.Українки.
1. Надати дочвіл Василовичу Володимиру Іллічу на виготовлення технічної 

докуменіації іч чемлеусірою щодо встановлення (відновлення) меж чемельної ділянки в натурі 
(на місцевості) ч мстою передачі бечоплаїно у власність чемельної ділянки орієнтовною площею
0.10 і а для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м.С'торожинець. вул.Дніпровська,!7а.

5. Надати дочвіл Фруїпі Іллі Корнійовичу на виготовлення технічної документації іч 
чемлеусі рою щодо встановлення (відновлення) меж чемельної ділянки в натурі (на місцевосіі) ч 
метою передачі бечоплаїно у власнісгь чемельної ділянки орієнтовною площею 0.25 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Костинці. вул. Шахтна. X.

6. Надати дочвіл Мішович Тсіяні Драгушівні на виюіовлення ісхнічної докуменіації іч 
чемлеусі рою щодо встановлення (відновлення) меж чемельної ділянки в натурі (на місцевосіі) ч 
метою передачі бечоплаїно у власність чемельної ділянки орієшовною площею 0.10 га ;ия 
будівниці ва та обслуговування жи иювою будинку, господарських будівель і споруд в 
м.С’юрожинець, вул.Вишнева. 40.

7. Надані дочвіл Москадюку Віктору ІПіефановичу на виїотовлсння технічної 
докуменіації іч чемлеусі рою щодо встановлення (відновлення) меж чемельної ділянки в нату рі 
(на місцевосіі) ч меюю передачі бечоплаїно у власнісп. чемельної ділянки орієнтовною площею
0.33 і а для ведення особнсюі о селянського і осподарсі ва в с. Ьанилів-І Іідгірний.

8. Надати дочвіл ІІсірашуку Лркадію Дмитровичу на виготовлення іехнічної 
докуменіації іч чемлеусі рою щодо встановлення (відновлення) меж чемельної ділянки в натурі 
(на місцевості) ч метою передачі бечоилагноу власнісп» чемельних ділянок:

-орієнтовною площею 0.25 іа для ведення особисті о селянською і осподарсі ва в с. 
1>анилів-І Іідгірний:

-орієнтовною площею 0.27 га для ведення особисюго селянського іосподаретва в с. 
Ьапилів-11 їді ірний. 11-иіі провул. 'Зарічний.

ІІадаїи дочвіл Косован Марії Іванівні на виюіовлення іехнічної документації іч 
чемлеусі рою щодо всіановлсння (відновлення) меж чемельної ділянки в натурі (на місцевості) ч 
метою передачі бечоплаїно у власнісгь чемельної ділянки орієніовіюю площею 0.25 га ,ьія 

! ведення особистого селянської о юсподарсіва вс. Дібрівка. вул. Полянеька.
10. ІІадаїи дочвіл Ссрсцькій Марії Іллівна на виготовлення іехнічної доку м етан ії іч 

чемлеусі рою щодо всіановлсння ( відновлення) меж чеме.тьної ділянки в на і у рі (на місцевосіі) < 
меюю передачі бечоплаїно у власнісіь ісмельпої ділянки оріам овіюю площею 0.25 іа ,ідя 
ведення особисюїо селянською юепо.иутсіва вс. Дібрівка. вул. І Іо.іянеька. ______________



І Іро чаїверджения технічних 
документацій 
іч чемлеусірою щодо 
встановлення меж 
земельних ділянок в ііаіурі на 
місцевості
та переламу їх бечопла і по у 
власність 
іромадянам

]. За твердити технічну документацію іч чечілеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж чечіельної ділянки в натурі (на місцевості) іа передати Мартинчук С'ільвії Георгіївні 
бечоплатно у власність чемельну ділянку ч кадастровим номером 732458]000:01:002:0081, 
площею 0.2500 га. для будівниці ва га обслуговування житлового будинку. господарських 
будівель і споруд в с.ііобівці. вул. В.Савчука, 12а.

2. 'Затвердити технічну документацію іч чечілеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж чемельпих ділянок в натурі (на місцевості) та передати Сумарюку Михайлу Миколайовичу 
бечоплаїно у власність чемельиі ділянки:

- ч кадастровим номером 7.324583200:03:002:0555. площею 0.2500 га. для будівництва га 
обслуговування житлового буднику, господарських будівель і споруд в с.’Зруб-Комарівський. 
вул. 1 исівська, 89:

- ч кадастровим номером 7324583200:03:002:0556. площею 0,2500 га. для ведення 
особистого селянською господарства в с.'Зруб-Комарівський. вул.Тисівська.

3. ’Заївердніи технічну документацію іч чечілеусіроіо щодо встановлення (відновлення) 
меж чемельпих ділянок в натчрі (на місцевосіі) іа передаїи Кідіней Іллі Сидоровичу 
бечоплаїно у власність чемельні ділянки:

- і кадастровим номером 7324580500:02:003:0210. площею 0.2500 іа. для ведення 
особисюю селянською юсподарсіва в с.Ьанилів-І Іідгірний. вул.Солонецька:

- $ кадасіровичі номерочі 7324580500:03:001:0321. площею 0.1554 і а. ,іля ведення 
особистою селянською юсподарсіва в с.Ьанилів-І Іідгірний. вул.О.Кобилянської:

4. Заївердніи іехнічну докумеїгіанію іч чемлечсірою щодо всіановленпя (відновлення) 
меж іемельної ділянки в натчрі (на місцевосіі) іа передаїи Мищаку її орю Миколайовичу 
бечоплаїно у власність чемельну ділянка ч кадасіровичі номерочі 7324510100:01:004:0807. 
площею 0.1000 га. для будівництва іа обслуговч вання жиїловою будинку, юсподарських 
будівель і споруд в чі. ('торожинень. вул.Якобашвілі. 1)8:

5. Затвердиш іехнічну докучіенгацію іч чемлеусірою щодо всіановленпя (відновлення) 
чіеж чемельної ділянки в наїчрі (на чіісцевосгі) та передати Ьеліпськочіу Андрію Вікторовичу 
бечоплаїно у власність 5ечіельну ділянку ч кадасіровичі ночіерочі 7324510100:01:003:0477. 
площею 0.1200 га. ,гія індивідуальною садівниці ва в чі. Сіорожиисць садівниче товариство 
«Весняний сад»:

6. 'Затвердити іехнічну докучіеніапію іч чечілеу сірою щодо всіановленпя (відновлення) 
меж чемельної ділянки в натурі (на чіісцевосіі) іа передаїи І’евідчук ('віїлані І риюрівні 
бечоплаїно у власнісп. чечіельну діляпкч ч кадасіровичі номером 7"і24583000:01 :()()5:0337. 
площею 0.2500 і а. дія будівниці ва іа обслу юву вання жиїловою будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Дави, іівка. вуд.Ьанидівська. 26:

7. Заївердніи технічну доку мені ацію іч чемлеусірою щодо всіановленпя (відновлення) 
чіеж ієчісльної ділянки в наі\ц[ (па чіісцевосіі) іа передаїи С'авці Валерію Михайловичу



1 Іро надання дочволу на 
рочроблення
проектів чемдеуСірою ЩОДО 
відведення
чемельних ділянок бечоплаїно 
\ власність

бечоплатно у власність чемельну ділянку ч кадастровим номером 732*45 101()():() 1:005:0620. 
площею 0.0039 га. для будівництва індивідуальних іаражів в \і. Сторожипець. провул. 
Соборний, 3-Д (колишній провул. Чанаєва):

8. Затвердити технічну документацію іч чемлеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж чемельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Мунтяпу Володимиру І'еорі ійовичу

.бечоплатно у власність чемельну ділянку ч кадастровим номером 7324585500:01:008:0387,
■ площею 0,2120 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
! будівель і споруд в с. Косі инці. вул. І Іоштова. 9;

9. Затвердити технічну документацію іч чемлеустрою щодо встановлення (відновлення) 
і меж чемельної ділянки в натурі (на місцевост і) іа передат и Продану Петру І Іеіровичу 
; бечоплатно у власність чемельну ділянку ч кадастровим номером 7324583200:03:002:0446, 
і площею 0.2200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
'■ будівель і споруд в с.Зруб-Комарівський. Шевченка. 145.
\ 10. Затвердити технічну документацію іч чемлеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж чемельної ділянки в натурі (на місцевості) та передані Гуцул Лідії Іванівні 
бечоплатно у власність чемельні ділянки:

- ч кадастровим номером 73245 83200:03 :()<) 1:0346. площею 0.0700 і а. для будівниці ва іа 
обслуговування жинового будинку, господарських будівель і споруд в с.Зруб-Комарівський.

І вул. Лісова. І:
І - ч кадасіровим номером 7324583200:03:001:0348. площею 0.4800 га. для ведення
І особистого селянської о і осподарства в с.Зруб-Комарівський. вул. Лісова.________________________
і 1. Надані дочвіл Цері Альоні Олсксіїівні на рочроблення проекту чемлеустрою щодо

відведення бечоплаїно у власність чемельної ділянки, оріпновною площею 0.50 га для ведення 
особистого селянської її і осподарсі ва в с. 1 Іові Ьросківці по вул. Шевченка.

2. Надати дочвіл Цері Альоні Олсксіїівні на рочроблення проекту чемлеустрою щодо 
відведення бечоплаїно у вдаснісіь чемельної ділянки, орієнтовною площею 0.12 іа для 
індивідутільного садівниці ва в с. Нові І>росківці по вул. Шевченка.

3. ІІадаіи дочвіл Іліці Андрію Васильовичу на рочроблення проекту чемлеустрою щодо 
.відведення бечоплаїно у власність чемельної ділянки, оріпновною площею 0.40 іа для

індивіду альної о садівницт ва вс. Нові Ьросківці по вул. Шевченка.
4. Надані дочвіл Іліці Андрію Васильовичу на рочроблення проекту землеустрою щодо 

відведення бечоплаїно у власність чемельної ділянки, орієнювною площею 0.12 га для ведення 
особистою селянського юсподарсгва в с. Нові Ьросківці по вул. Шевченка.

5. Надані дошіл ІІавлюк Оксані Іванівні на рочроблення проекту чемлеустрою щодо 
відведення бечоплаїно у власність чемельної ділянки, орієнтовною площею 0.10 іа для 
бу іівництва іа обс.іуювування житловою будинку, юсподарських будівель іа споруд в 
м.Сюрожинсць. вул. Кінмапській. 7в.

6. Надані доівіл Ьонтушу Івану Миколайовичу на рочроблення проекту чемлеуеірою 
шодо відведення бечоплатно^ вдаснісіь іеме.іьної ділянки. орі<чгуошюр^ґ^ощсю 0.25 іа для
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
с.Заболопя по нул. Ь. Хмельницького.

7. Надані дозвіл Уреке Володимиру Сергійовичу па розроблення проекту землеусірою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,20 іа для 
ведення особистого селянського господарства в с. Ьанилів-І Ііді ірний.

X. Надати дозвіл Чоботар І Іат;иії Володимирівні па розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,20 га для 
ведення особистого селянського господарства вс. Ьанилів-І Іідгірний.

9. Надати дозвіл Гагару Валентину Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність -земельної ділянки, орієн товною площею
0.13 га для ведення особистою селянського господарства в с. Ьанилів-І Іідгірний по вул. 
Мічуріна.

10. Надати дозвіл ІІарсесовичу Ру слану Ьрониславовичу на розроблення проекіу 
землеустрою щодо відведення бечоплатпо у власність земельної ділянки, орієнтовною площею
0.25 і а для ведення особисюю селянського господарсіва в с. 'Зруб-Комарівський по вул. 
Тисівській.

11. Надати дозвіл Тинок >1ні Дмнірівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення бсзоилаїио у власність земельної ділянки, орієнювною площею 0.05 га для 
індивіду атьною садівництва із м.(Торожинсць ио вул. Чаплигіна.

12. Надані дозвіл І инку Юрію Сері ійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,5123 га ,і_ія 
ведення особисюю селянського юсподарспза |$ мХ’іорожинець (кадасіровий номер 
72345 10100:01:001:3333).

13. Падати дозвіл Фрунчі К'орнилю І еорі ійовичу на розроблення проекіу землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власиісіь чемельної ділянки, орієїповною площею 0.25 іа для 
будівництва та обслуговування жиїловою будинку, господарських будівель та споруд в 
с.Косі інші по вул. ІІІахіній. 6.

14. Падати дозвіл ІІІтефюку Віталію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнювною площею 0.20 га для 
ведення особисюі о селянського і осподарства в с. Ьанилів-І Ііді ірний по вул. Довбу ша.

15. Падати дозвіл Чобаи Лліні Василівні на розроблення проекіу землеусірою щодо 
відведення бсіоплаїно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0.03 га ;іля ведення 
особистого селянською господарства в м.(торожинсць по вул. Вишневій.

16. Надаїи дозвіл Днюнюку Василю Мірчовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки. орі< шовною площею 0.10 іа для 
ведення особисюю селянського юсподарсіва в м.('торожинсць ио вул. Вишневій.

17. Надати дозвіл Куркуляку Михайлу Дмитровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення бсчонлаїно у власнісп» чемельної ділянки, орієнтовною площею

) 0.4Х іа для ведення особисюю селянською юсиодарстка в с. їруб-Комарівський по вул.



І Іро «ІТВерД/КСННЯ проек тів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок іа їх 
безоплатну
передачу у власність 
громадянам

Тисівській.
18. Надати дозвіл Сухолоіюку Віктор)' Юрійовичу на розроблення проекту іемлеус і рою 

щодо відведення безоплаїно у власність земельної ділянки, ори н і овіюю площею 0.59 та ;іля 
ведення особистою селянською господарства в с. Зруб-Комарівський по вул. Тисівській.

1. Заївердити проект землеусірою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Олійник Орисі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:003:0476. площею 0.0024 і а для індивідуальних іаражів в м. 
Сторожи нець. вул. Якобашвілі.10.

2. Затвердиш проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати І ладчук Людмилі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:003:0464. площею 0.0024 га для індивідуальних гаражів в м. 
Сторожинень. вул. Якобашвілі. 12.

3. Затвердити проекі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність іа 
передати І ольбі Дмитру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324580500:03:004:0498. площею 0.2500 іа для ведення особисті о селянською 
юсподарсіва в с.Ьанилів-І Ііді ірний .

4. За і корди їй проекі землеусірою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Чорненькому Олексію Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:001:0226. площею 0.0995 іа для будівництва іа 
обслуговування жиїловою будинку, юсиодарськи.х будівель і споруд в м. Сюрожинець. 
вул .1 Іанківська. 16.

5. За і корди і и проекі землеусірою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передачи Пік рабі Юрію Іллічу безоплаїно у власиісіь земельну ділянку з кадастровим номером
7324580500:03:002:0257. площею 0.2271 га для ведення особисті о селянською і осподарства в 
с.Ьанилів-І Ііді ірний. вул..І Іольова.

6. Заївердити проекі іемлеус трою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Ьакреи Вікторії Сидорівні безоплатно у власнісп» земельну ділянку з кадастровим
номером 7 324583000:02:001:0186. площею 0.2500 ;ия будівництва іа обслу юву ваиня житлового 
будинку, юсиодарськи.х будівель і споруд в с.Давидівка.вул.О.К'обилянської.

7. Заївердиіи проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність іа 
породаіи Сумарюку Володимиру Володимировичу бо »оплато у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324583200:03:002:0444. площею 0.3724 га для ведення особистого 
селянської <і і осподарства в с.Зруб-Комарівеький. вул. 1 исівська.

8. Заївердиіи проекі землеусірою щодо відведення чемельної ділянки у власність та 
псрсдаїи Гаврилюку Володимиру Косіяпіиновнчу безоплаїно у власнісп» земельну ділянку з 
кадасіровим номером 7324583200:03:001:0344. площею 0.1204 га ,чля будівництва та 
обслу юву вання жиїловою будинку, юонодарських будівель і споруд в с.Зруб-Комарівеький. 
вул.Шевченка.

9. Заївердши нроокі іемлеус і рою щодо відведення »смольної ділянки у власність іа
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І Іро надання дозволу на 
ви і от ОВЛЄНIIЯ ЧЄХIIІЧ11 ої 
документації із землеусірою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних 
ділянок в нагурі 
(на місцевості) з мечою 
передачі їх безоплатно 
у спільну сумісну власність 
громадянам

І Іро за і верджеппя проек іу 
іем.іеусірою щодо відведення 
іемеяьиої ділянки іа її 
безондаіну передачу у спільну 
сумісну власнісіь іромадянам

передати Олару Івану Іллічу безоплатно > власність земельну ділянку з кадасіровим номером 
7324583000:02:004:0138. площею 0.4757 іа для ведення особистою селянського господарства в 
с.Давидівка. пул.І Іеіггральна.

10. Затвердити нроекі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передачи Луцу Марії Василівні безонла і по \ власнісіь земельну ділянку з кадасіровим номером 
7324510100:03:002:0437. площею 0.1356 га для ведення особистого селянського господарства в 
м.Сторожиисць. II пров. Клинівський.______________________________________________________________

І. Падачи дозвіл ІІІемшуру Роману Васильовичу та Токаревій Наталії Іванівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо веіановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в нагурі (на місцевості) з мечою передачі безоплатно у спільну сумісну 
власнісіь земельної ділянки орієнтовною площею 0.06 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м.С'торожинець по вул. Амурській. 42.

Про швердження технічної 
док\ менчації із землеусірою 
щодо веіановлення меж 
земельної часток (паїв) в наїурі 
на місцевості іа виділення ї\

 Громадянам
8 І І Іро надання дозволу на 

розроб.іення
проекіу землеустрою щодо 
відведення
земельної ділянки в оренду

1 І Іро за і вердження проекіів 
і ісмлеусірою

1. За жердині нроекі із землеусірою щод відведення земельної ділянки у спільну 
сумісну власнісіь іа передати Ончу Вічалію Петровичу іа Ончу Япні Василівні безоплатно у 
спільну сумісну власнісіь земельну ділянку з кадасіровим номером 73245 10100:04:()() 1:0478. 
площею 0.0139 і а. для будівниці ва іа обслуговування жиїдовою будинку, юсподарських 
будівель і спорудв м. Сіорожинець по вул Шевченка. 19а.________________________________________

І. Затвердиш технічну докчменіацію із землеусірою щодо веіановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в наїурі (на місцевості) га виділиш Карпюку Дмиїру Івановичу 
земельну ділянку з кадасіровим номером 7324585000:02:001:0097. площею 2.2432 іа. для 
ведення юварною сі.іьськоюсподарською виробниціва в е. Комарівці.

1. Надані дозвіл Чікалу Грояну Миколайовичу на розроблення проекту землеусірою
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орігшовиою площею 0.10 іа. ;іля
будівництва іа обслуговування житловою будинку, юсподарських будівель і споруд в м. 
( ’торожинець но вул. Вишневій. 7.

2. Падачи дозвіл Маргинчук С'ільвії Георііївні на розроблення проекту землеусірою
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, оріпповною площею 0.25 га. для
юродниціва не. 1>обівці.

 ̂ І. Заївердити нроекі ісмлеусірою щодо відведення земельної ділянки в оренду та
передані Перчик Ларисі Георііївні в оренду, терміном на 5 років, земельну ділянку з
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І Іро падання зі оди на 
розроблення
проекту 'землеустрою ЩОДО 
відведення
земельних ділянок в оренду
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в л а с н  i c i  ь  і р о м а , ія н а м

кадасіровим номером 7324510100:03:()()•!:(>554. площею 0.0500 іа. для городництва в м.
С'торожннець по вул. Амурській, встановивши орендну плату в розмірі 12.00 %  від нормат ивної X ,
і ротової оцінки земельної ділянки на рік.

2. 'Затвердити проект •землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та 
передати Дерев'янко Мар'яні Сергіївні в оренду, терміном на 5 років, земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:005:0318. площею 0.1200 та. для городництва у м.
Сгорожинець по вул. Кельменецькій. 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 Антонюку Андрію Васильовичу в оренду, терміном на 10 років, земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:04:001:0477. площею 0.0088 та. ;іля будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі у м. Сгорожинець по вул. Ь.Хмельницького. Уі. встановивши 

_ орендну плату в ро змірі 3.00 %  від нормат ивної грошової оцінки земельної ділянки на рік._______________________
1. Надати зі оду Якименко Наталі Григорівні на розроблення проекту 'землеустрою щодо ! 

відведення в оренду терміном на 10 років земельної ділянки, орієнтовною площею 0.30 та. що 
на території Сторожинецької міської ради ( за межами населеного пункту) для городництва.

2. Надати -зіоду Образник Ірині Миколаївні на розроблення проекту 'землеустрою щодо ,. .  . ^
відведення в оренду терміном на 10 років земельної ділянки, орієнтовною площею О^фїа. то  ' ®
на іернюрії Сторожинецької міської ради ( за межами населеною пункіу) тля городництва.

3. Падати згоду Пилинку Івану Миколайовичу на розроблення проекту землеусірою 
щодо відведення в оренду іерміном на 10 років -земельної ділянки, орієнювною площею 1.10 
і а. що на території Сторожинецької міської ради ( за межами населеного пу нкту е.Стара 
Ладова по вул. Молодіжній) для ведення товарною сільськоюсподарської о виробництва.

V

1. Надати -зі оду Коже мя кінці \ ал ижлва н і ви і на розроблення проекту землеусірою щодо \-\ck Д-сл 
відведення бечоп.таїно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0.30 та. що на Чіба£, ііС/цц/
і ери і орії Сторожинецької міської ради (за межами населенім о пункіу с.Ьобівці) для ведення о
особистого селянською і ос по даре і ва. ----- £Р 1**?

2. Ііадаїи зюду Марчинчук Сільвії Георгіївні на розроблення проекту землеуеч рою щодо 
відведення бечопдачно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0.27 та. що на 
і ери і орії Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункіу с.Нобівці) для ведення 
особис того селянської о і оеподареч ва.

3. І Іадаги зі оду Марі инчу к Сільвії І еорі іївні на розроблення проекту землеуеч рою щодо 
відведення безоплатно у власність -земельної ділянки, орієнтовною площею 0.12 іа. що на 
іериторії Сторожинецької міської ради (за межами населеною пункту е.Ьобівці) дія 
індивідуальною садівниці ва.

4. Ііадаїи згоду Фіріч Діані І еорііївні на розроблення нроекіу землеустрою щодо 
відведення безоплапю у власнісіь чемольної ділянки, орієнтовною площею 0.4647 та. що на 
і ери торії Сіорожинепької міської ради (за межами населеною пункіу с.Нові Ьросківці) для 
ведення особисіого селянською господарс і ва. __
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І Іро затвердження ТСХНІЧНОЇ 
документації 
по нормативній грошовій 
оцінці земельної 
ділянки

І Іро передачу земельної 
і ділянки в оренду

Про замовлення ІСМІІЧІІОЇ 
юк\ м етан ії і? землеустрою 

т о ю  поділу іємсльііої 
ділянки комунальної власності

Про чаї вердження гехнічної 
доку менгації іч землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж ІЄМСЛЬІІОЇ 
ділянки в шпурі (на місцевості) 
С торожинецькій міській раді 
І Іро чаї вердження гехнічної 
документації 
і і землеустрою ЩОДО 
встановлення меж 
земельної ділянки в наїурі на 
міецевост і
іа надання чюди на її' вика н

5. Відмовиш у надані чюди Фіріч Діані І еорі іївиі на рочроблення проекіу землеустрою 
щодо відведення бечонлатно у власніст ь чемельиої ділянки, орієнтовною площею 0.2478 га. що 
на териіорії С'торожинецької міської ради (ча межами населеного пункту с.ІІові Ьроеківні) для 
ведення особистою селянського господарства.
Запропонувати Фіріч Діані Георгіївні {вернутись до С'торожинецької міської ради іч 

письмовою чаявою для отримання чюди на рочроблення проекту землеустрою щодо відведення 
в оренду чемельиої ділянки, площею 0.2478 га. що на териіорії С’торожинецької міської ради (ча 
межами населеного пункту с.ІІові Ьросківці) для го р о д н и ц тва .  _________________________________________

1. Заївсрдити технічну документацію про нормативну грошову оцінку чемельиої ділянки, 
що надана в оренду Горобцю Павлу Георгійовичу ;ідя розміщення. та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель іа споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на території С'торожинецької міської ради (ча 
межами населеного пункту Іівнка). загальною площею 0.1810 га. кадастровий номер 
7324584500:042:002:0221. І Іормаїивна грошова оцінка становит ь 43012 7.53_гри.._________
1. Передати Кошарюку Василю Корнилійовичу в оренду, іерміном на 5 років, земельну 

ділянку ч кадастровим номером 7324588300:01:004:0010. площею 0.0300 га. для будівництва іа 
обедуюву вання будівель торгівлі в с. С’лобода Комарівці по пул. Головній. 5а встановивши 
орендну плату в ро змірі 4 %  від норма і ивііо-і рошової оцінки чемельиої ділянки на рік.

2. Зобов'ячаїи чаявника внроловж місяця у встановленому порядку укласіи ч міською 
радою доювір оренди землі та забезпечиш проведення держаної реєстрації речовою права на 
вищечачначені земельні ділянки.

wht*-*

1. Падаш дочвіл виконавчому коміїеіу С'торожинецької міської ради на виюговленпя іехнічної 
документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з кадаеіровим номером 
73245810()0:()2:003:01 18 запільною площею 3.7652 іа (землі сільської оеііодарської о 
при значення), на три чемельні ділянки: ділянка .N»1 площею 0.3327 і а. ділянка ,>І!)2 площею 
0.5802 га. ділянка ЛГ<>3 площею 2.8523 і а.________________________________________

І. Затвердиш технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в нату рі (на місцсвосі і) для ведення фермерською юснодарства на 
териіорії С'юрожинецької міської ради (в межах населеного пу нкту Ясени вул. Центральна. 2в). 
площею 1.2976 та. кадастровий номер 7324585500:001:009:0190. що належить С'іорожинецькій 
міській раді зіідііо  витягу ч Державною реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєсірацію права власності (індексний номер 155756739).

1. Затвердиш ісхнічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцсвосі і) з кадастровим номером 7324581000:02:001:0340. площею 0.0536 
і а. .тля будівниціва та обслуї ову вання будівель юрі івлі в е.Ьобівці по вул. Головній. 35.

2. ІІадаш згоду па викуп земельної ділянки ча значеної в її. І даною рішення.
3. Доручиш виконавчому коміїеіу С'торожинецької міської ради замовити проведення 

екенеріної і рошової оцінки земельної ділянки з кадаеіровим номером 7324581000:02:001:0340. 
площею 0.0536 та. для будівниціва іа обслу і ову вання будівель юрі івлі в с.Іірбівці по вул.
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II. 117 Про внесення змін до
рішення X X V I  сесії V II 
скликання Сторожинецької 
міської ради від 21.12.201X року 
№  -4 15-26/2018

18 І Іро за і вердження проектів 
чемлсусірою щодо чміни 
цільової о призначення 
земельних ділянок та зміну їх 
цільової о призначення

19 Про «амовлення розроблення 
деіального плану терніорії

І Іро іа і вердження детальних 
планів ісрнюрії

Головній. .35.
'Запропонувати іфтимійчуку Володимиру Орестовичу 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.

-1. Доручити Сгорожинецькому міському голові укласти, від імені міської ради, договір із 
суб'єктом господарювання, який є суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель па 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки га договір із заявником про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

5. Зобов'язати заявника здійснити повний розрахунок за користування земельною 
ділянкою до прийняття Сторожинецькою міською радою рішення про продаж земельної 
ділянки.

1. Внести зміни до п.2 рішення X X V I  сесії V II скликання Сторожинецької міської ради 
від 21.12.2018 року №  415-26/2018 «Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку 
земельних ділянок га їх продаж» замінивши прізвище «Манілічу» на прізвище «Манилічу».

1. Затвердиш ироекі землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється із земель «01.03. - для ведення особистою селянською господарства» на 
землі «02.03.-для будівництва іа обслуювування багатоквартирного житловою будинку» іа 
змінній цільове призначення зечіельноїділянки, кадастровий номер 7324510100:01:003:0305. 
площею 0.0820 га. що знаходиться в м.Сіорожинсць. на розі вул. Якобашвілі іа делійського, 
яка належнії) гр. Ракочі Юрію Ьорисовичу на землі жиїлової іа громадської забудови ;ідя 
будівниці ва і а обслуговування баї атокварт ирного жиїлової о будинку.

2. Заївердити проект зечілеч строю щодо відведення ієм єльііо ї ділянки у разі зчііни її 
цільовою призначення з «,хтя ведення особистою селянською господарства» на зечілі «;ідя 
будівництва і а обслуговування житловою будинку. юсподарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)» іа зчинити цільове призначення зечіельної ділянки, кадасіровий ночіер 
7324580500:03:004:0134. площею 0,0555 га. що знаходиться в с. Ьанилів-І Ііді іриий. яка 
належить і р. ІЦербаню Лртуру Георіійовичу па зечілі жиїлової га і рочіадської іабудови /іля 
будівництва і а обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. ___

6.

^*>•4 а/-*-

1. Замовиш розроблення місюбудівної докучіентанії (детального плану іериюрії) для 
будівниціва та обслуговування житлового бчдинку. юсподарських будівель і споруд в с. 
1іапилів-І ііді ірпий по вул. Миру на земельній ділянці з кадасіровичі ночіерочі 
732458050():02:004:0207 площею 0.1961 га. яка перебуває у власності Іванищука Олександра 
Сергійовича.

І. Затвердити детальний плай території садибної жиїлової забудови, яка розташована по 
вул. ].Франка в с.Давидівка. на ісмсльній ділянці площею 0.2500 га (для будівництва та 
обс.іу і овч вання житловім о будинку, юсподарських будівель і споруд), що персбу ва< ^



і
я І

І Іро ролляд чаяви Русу ( ).(). 
бажаючої отримати чемельну 
лілянку для індивідуального 
і а ражмо го бу д і вн и і п ва
Про рочіляд чаяви Фсдорюка 
М . ї .

І Іро рочгляд чаяни Лютека О.М.

24 і І Іро повторний рочгляд 
клопотання КНВ м.Чернівці

користуванні Ьакрсва І Істра Сидоровича.
2. Чаївсрдити детальний план терніорії садибної житлової чабудовн. яка рочташована по 

вул. Винницькій. 17а в с.Комарівці. на чемельній лі.іянці площею 0.2500 іа (для будівництва та 
обслу і овування житлового будинку, господарських бу  іівсль і cimpy-i-L—т о —перебував—у. 
кори сі у ва 11 н і Кушніра Тараса І Ісіровшіа. L  J & e L u u v U t  -  —  -

1. Включити Русу Олександру Олександрівну в ‘списки осіб, бажаючих отримати чемельпі
ділянки для індивідуального і аражного будівниці ва на території м. С'торожинець.
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К’ричка I l.B. 
Ілі.чеііко Л.С

1 I


