
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ПРОТОКОЛ

Засідання постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та перспективного планування, житлово- 
комунального господарства, приватизації, комунальної власності, промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони 

навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування, 
від «20» листопада 2019 року м.Сторожинець

Голова комісії: Кричка Н.В. . у
ПрИСуТНІ ЧЛеНИ КОМІСІЇ: О*ЛЦИ-АлО. /%  ,  Ср, хУУеі2- 4-_______ —А -/. ^

'$)/-*-* ^  ВідсутиГ-члсни кемісії:<лА ^си 7А -^^   ̂ л л . } Т  о
Присутні запрошені:в.о. началіЖшкй відділу земельнихвідносин та комунальної власності Вітюк А.Д.___________

/ Л -  <> ,Х Л Л г_у»----------

,провіднии
спеціаліст відділу земельних відносин та комунальної власності Порошняк В.А..
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№
п/п/

Зміст питань що 
розглядаються

Проект рішення Пропозиції та 
рекомендації 

комісії
1. Про затвердження

технічних документацій 
із землеустрою щодо 
встановлення меж 
земельних ділянок в 
натурі на місцевості 
та передачу їх 
безоплатно у власність 
громадянам

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Фалібозі Володимиру 
Аркадійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:03:004:0502, площею 0,1463 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Банилів-Підгірний, вул. Кобилянська,6.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Гайзлер Йогану 
Карловичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583000:01:005:0339, площею 0,3087 га, для ведення особистого селянського господарства 
в с. Давидівка, вул. Банилівська.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Оршивській Амалії Штефанівні 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:003:0102, 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Давидівка, вул. Центральна,28.

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Горшовському Юрію Петровичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:003:0102, 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
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будівель і споруд в с. Давидівка, вул. Молодіжна, 10 А.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Лупан Вірі Іванівні безоплатно 
у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324583200:03:002:0459, площею 0,2500 
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Зруб-Комарівський , вул. Шевченка, 109.

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Ламник Ірині Михайлівні 
безоплатно у власність земельні ділянки: з кадастровим номером 7324510100:02:002:7155, 
площею 0,7411 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в м. 
Сторожинець; з кадастровим номером 7324510100:02:002:7154, площею 0,7488 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в м. Сторожинець.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Гаденко Миколі Дмитровичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:002:0312, 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець,вул.Клинівська,21-а.

8. 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 7324589500:01:002:0317, площею 0,2500 
га, для ведення особистого селянського господарства в с.Дібрівка,вул.Полянська.

9. 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 7324589500:01:002:5554, 
площею 0,2500 га, для ведення особистого селянського господарства в
с.Дібрівка,вул.Полянська.

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Ходан Ользі 
Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки: з кадастровим номером
7324589500:01:002:0318, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Дібрівка,вул.Молодіжна,6; з кадастровим 
номером 7324589500:01:002:0319 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Дібрівка, вул .Молодіжна.

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Ніколаєвич Вірі 
Василівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583000:01:005:0335, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Давидівка, вул.Банилівська,67.

_______ 12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення



(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Мішович Тетяні 
Драгушівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:004:0815, площею 0,0974 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець,вул.Вишнева,40.

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Григорчуку 
Михайлу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324587500:01:004:1111, площею 0,2136 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Нові Бросківці,вул.Поповича,26.

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Собко Зінаїді
Троянівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324510100:03:002:0441, площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець,вул. Б.Хмельницького ,52.

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Собко Зінаїді
Троянівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324510100:03:002:0441, площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець,вул. Б.Хмельницького ,52.

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Кондрюку
Василю Драгушевичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:004:0816, площею 0,0617 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець,вул. Вишнева,42.

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Диякону
Михайлу Филимоновичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324581000:01:003:0069, площею 0,1553 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Бобівці,вул.Заділянська,30.

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Унгурян Вірі
Петрівні безоплатно у власність земельні ділянки: з кадастровим номером
7324585000:02:003:0383, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарівці, вул.Вижницька, 11; з кадастровим 
номером 7324585000:02:003:0381 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарівці, вул.Вижницька.

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати 
Кульчицькому Костянтину Євгеновичу безоцратно у власність земельні ділянки: з



кадастровим номером 7324589500:01:001:0322, площею 0,0628 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Дібрівка, 
вул.Гайова, 13; з кадастровим номером 7324589500:01:001:0323, площею 0,4300 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Дібрівка, вул.Гайова.

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Сербенюку 
Дмитру Онуфрійовичу безоплатно у власність земельні ділянки: з кадастровим номером 
7324589500:01:003:0113, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Дібрівка, вул.Шкільна,20; з кадастровим 
номером 7324589500:01:003:0114, площею 0,2706 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Дібрівка, вул.Шкільна.

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Ангелуцевій 
Лікерії Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324589500:03:003:0175, площею 3,1416 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в с.Нова Жадова.

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Горашу Іллі 
Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324510100:03:004:0565, площею 0,0991 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець, вул. Прутська,47.

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Розма Регіні
Аврелівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324584500:02:002:0738, площею 0,0661 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Панка,вул.Федьковича,6.

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Бойчуку Дмитру
Олексійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324588300:01:004:0270, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Слобода-Комарівці ,вул.

24.3атвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Козаку Василю
Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324581000:01:004:0119, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Бобівці, вул.Нижня Козаківська,55

25.3атвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Іванчак Марії
Василівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером



7324581000:02:001:0343, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Бобівці, вул.Головна,14

27.3атвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Гончар 
Олександру Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:002:0299, площею 0,100 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець, вул.Миколайчука,3

28.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Константинюк 
Олені Василівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585500:01:008: 0395 площею 0,2362 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Костинці, вул.Квітнева, 1

29.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Цера Домнікі 
Іллівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324587500:01:004:0110 , площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с.Нові Бросківці, вул.Грушевського,29

ЗО.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Петравчан Леонори 
Дмитрівни безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324584500:02:004:0066 , площею 1,7509 га, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, в с. Панка.

31.Заявникам забезпечити проведення державної реєстрації речових прав на 
вищезазначені земельні ділянки.

2 Про затвердження 
проектів
землеустрою щодо 
відведення
земельних ділянок та їх 
безоплатну
передачу у власність 
громадянам

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та 
передати Манілічу Дмитру Георгійовичу безоплатно у власність земельні ділянки: з 
кадастровим номером 7324587500:01:004:0112, площею 0,1500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Нові Бросківці, вул. 
ГрушевськогоДЗ ; з кадастровим номером 7324587500:01:004:0111, площею 0,3500 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Нові Бросківці вул. Грушевського.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Паламарюк Галині Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324583000:02:004:0143, площею 0,2984 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Давидівка, вул. Центральна.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Кушніру Тарасу Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324585000:02:003:0384, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівці, вул. Вижницька,17а .

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
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передати Карлійчуку Ярославу Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:004:0823, площею 0,0823 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Косівська.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Гойник Валентині Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324583000:01:005:0330, площею 0,7756 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Давидівка, вул. Банилівська.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Гойник Валентині Антонівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324583000:01:006:0309, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в 
с.Давидівка, вул. Банилівська.

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Штефюку Віталію Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324580500:02:002:0230, площею 0,2072 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Банилів - Підгірний, вул. Довбуша.

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Туню Георгію Ігнатовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:005:0637, площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Миру, 19Б.

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Гренчуку Костянтину Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:001:0482, площею 0,0844 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Видинівського.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Сепчук Тамарі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324580500:03:004:0499, площею 0,1250 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Банилів - Підгірний, вул. О.Кобилянської.

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Мулику Андрію Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324580500:03:002:0258, площею 0,2203га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Банилів - Підгірний, вул. О.Кобилянської.

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Мулик Зінаїді Аркадіївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324580500:03:001:0338, площею 0,0732га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Банилів - Підгірний, вул. О.Кобилянської.

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Диякону Михайлу Филимоновичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324581000:01:003:0068, площею 0,3448га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Бобівці.____________________________________________________



14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Куруляку Михайлу Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324583200:03:002:0460, площею 0,4563га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Зруб- Комарівський, вул. Тисівська.

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Сумарюк Лідії Романівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324583200:03:002:0462, площею 0,5000га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Зруб- Комарівський, вул. Тисівська.

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Чікалу Трояну Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:004:0824, площею 0,0968 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, пров. 
Вишневий,7.

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Нарсесовичу Руслану Брониславовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324583200:03:002:0461, площею 0,2500га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Зруб- Комарівський, вул. Тисівська.

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Сухолотюку Віктору Юрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324583200:03:002:1113, площею 0,5900га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Зруб- Комарівський, вул. Тисівська.

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Рудому Олександру Валерійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:04:004:0050, площею 1,8015 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Сторожинець.

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Кермач Миколі Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324583200 :03:002: 0465 площею 0.25 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Зруб-Комарівський вул.Тисівська

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Чоботар Олександрі Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:005:0640 площею 0,0100 га для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража в м.Сторожинець вул.Видинівського.

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Зозулі Івану Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:04:004:0049 площею 1,8015 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Сторожинець.

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Андрійчуку Івану Петровичу безоплатнр у власність земельну ділянку з кадастровим



номером 7324510100:03:005:0324 площею 0.0663 га для ведення особистого селянського 
господарства в м.Сторожинець вул.Б.Хмельницького.

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Дульгеру Вадим/ Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324584500:02:001:0702 площею 0.1011 га для ведення особистого 
селянського господарства в с.Панка

25. Заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації речових права на 
вищезазначені земельні ділянки у встановленому законом порядку.

3 1 Іро надання дозволу на 
виготовлення технічної 
документації із 
землеустрою ЩОДО 
встановлення 
(відновлення) меж 
земельних ділянок в 
натурі
(на місцевості) з метою 
передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

1. Надати дозвіл Пилипку Тарасу Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі у власність земельної ділянки
орієнтовною площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства в с.Дібрівка, 
вул. Шкільна.

2. Надати дозвіл Джумарі Василю Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Банилів-Підгірний;

- орієнтовною площею 0,08 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Банилів-Підгірний.

3. Надати дозвіл Круліковській Марії Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) з метою передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею 
0,13 га для ведення особистого селянського господарства в с.Стара Жадова, вул. Головна.

4. Надати дозвіл Гуцуляку Івану Олексійовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарівці, вул. Н.Яремчука,54;

- орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарівці, вул. Н.Яремчука.

5. Надати дозвіл Алексєєвій Тетяні Юріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Костинці, пров.Загорбнянському,9

- орієнтовною площею 0,50га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Костинці пров. Загорбнянський .

6. Надати дозвіл Тудан Ганні Василівні на виготовлення технічної документації із



землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Костинці, вул.Зеленій ,9

- орієнтовною площею 0,25га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Костинці вул.Зеленій .

7. Надати дозвіл Курику Івану Георгійовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,09 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Сторожинець ,1- пров .Клинівський,24

- орієнтовною площею 0,09га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Сторожинець ,1- пров .Клинівський,24

8. Надати дозвіл Тоненькій Аспазії Маноліївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у власність земельних ділянок:

- площею 0,3338 га для ведення особистого селянського господарства в с.Давидівка 
вул.Центральна

- площею 0,3342га для ведення особистого селянського господарства в с. Давидівка 
вул.Центральна

9. Заявникам забезпечити виготовлення технічних документацій із землеустрою та 
подання їх на розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття відповідних рішень.

4 Про затвердження 
технічних документацій 
із землеустрою щодо 
встановлення меж 
земельних часток (паїв) 
в натурі на місцевості 
та виділення їх 
громадянам

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Манілічу Дмитру Георгійовичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:003:0247, площею 1,5032 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці;

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Гаврилюк Ользі Радівні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:003:0073, площею 0,8342 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці;

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Горшовській Валентині 
Миколаївні земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:001:0187, площею 2,5792 
га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Давидівка, вул. 
О.Кобилянської;

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Перчику Валерію Георгійовичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:004:0041, площею 1,2525 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці;
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5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Ливицькій Саветі Георгіївні 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:003:0187, площею 1,5039 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Заболотгя;

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Ливицькому Іллі Васильовичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:003:0186, площею 1,5037 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Заболоття;

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Мангер Степанії Іллівні земельні 
ділянки:

- з кадастровим номером 7324585500:01:004:0333, площею 0,3804 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Костинці;

- з кадастровим номером 7324585500:01:004:0334, площею 0,3808 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Костинці;

- з кадастровим номером 7324585500:01:004:0265, площею 0,4900 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Костинці;

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Кривко Тетяні Дмитрівні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:004:0217, площею 0,8751 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці;

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Гаврилюк Івоні Іванівні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:004:0218, площею 0,7613 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці;

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Гаврилюку Дмитру 
Іллічу земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:004:0219, площею 0,7615 га, 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці;

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та виділити Грицюку 
Костянтину Івановичу земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:001:7012, 
площею 1,4767 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Стара 
Жадова.

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

5 Про надання дозволу на 
розроблення 
проектів землеустрою

1. Надати дозвіл Гризюку Георгію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,10 га для 
ведення особистого селянського господарства в м.Сторожинець по пров. Дніпровському.
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щодо відведення 
земельних ділянок 
безоплатно 
у власність

і

2. Надати дозвіл Бринзану Костянтину Октавіановичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,0150 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м.Сторожинець по вул. Ватутіна.

3. Надати дозвіл Горілій Любові Валеріївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,25 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівці по вул. Назарія Яремчука.

4. Надати дозвіл І'айдамасюк Розі Григорівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,07 га для 
індивідуального садівництва в с.Зруб-Комарівський по вул. Тисівській.

5. Надати дозвіл Гайдамасюку Богдану Григоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,18 га для ведення особистого селянського господарства в с.Зруб-Комарівський по вул. 
Тисівській.

6. Надати дозвіл Гук Наталії Андріївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельних ділянок:
- орієнтовною площею 0,0803га для ведення особистого селянського господарства в с.
Панка;
- орієнтовною площею 0,1338 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
П анка.

7. Надати дозвіл Тудану Іваиу Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,10 гадля ведення 
особистого селянського господарства в с. Костинці по вул. Головній.

8. Надати дозвіл Соломон Олесі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,21 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Панка.

9. Надати дозвіл Гораш Олені Георгіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2665га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова по вул. Головній. .
-  10, Надати дозвіл Ірічуку Олександру Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,33 гадля ведення особистого селянського господарства в м.Сторожинець по вул. Пляжній.

11. Надати дозвіл Гребенарю Івану Степановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0800 га для 
індивідуального садівництва в с.Зруб-Комарівський по вул. Шевченка,

12. Надати дозвіл Молованюк Ірині Василівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,24 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Зруб-Комарівський по вул. Тисівській.
 13. Надати дозвіл Руснаку Івану Петровичу на розроблення проекту землеустрою щодо



відведення безоплатно у власність земельних ділянок:
- орієнтовною площею 0,18 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Нові Бросківці по вул. Шевченка ;
- орієнтовною площею 0,27 га для ведення особистого селянського господарства в 

с.Заболоття по вул. Б.Хмельницького.
14. Надати дозвіл Бросці Галині Володимирівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,30 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Нові Бросківці по вул. Весняній.

15. Надати дозвіл Аяз Мар’яні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,4393 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Нові Бросківці по вул. Б.Хмельницького.

16. Надати дозвіл Іліці Юрію Тодоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведенім безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,25 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Нові 
Бросківці по вул. Весімній.

17. Надати дозвіл Іліці Юрію Тодоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,38 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Нові Бросківці по вул. Весняній.

18. Надати дозвіл Бурлі Ірині Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0030 га для 
будівництва та обслуговування гаража, господарських будівель і споруд в м.Сторожинець по 
вул. Видинівського.

19. Надати дозвіл Токарюку Івану Іллічу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0600 га для 
індивідуального садівництва в с.Панка по вул. Шкільна.

20. Надати дозвіл Крушельницькому Віталію Васильовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,27 га для ведення особистого селянського господарства в с.Зруб-Комарівський по вул. 
Тисівській.

21. Надати дозвіл Добрій Марії Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,3300 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с.Панка на куті «Царина».

22. Надати дозвіл Гатежу Дмитру Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2800 га. 
для веденім особистого селянського господарсгва в с.Панка (біля колишньої ферми).

23. Надати дозвіл Штирбу Роману Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,08 га. для веденя особистого селянського господарства в м.Сторожинець по вул.Клииівській 
(біля власного будинку)._________________________ ______________________________________



24.Надати дозвіл Чернявському Михайлу Олександровичу иа розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,23 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с.Банилів-Підгірний по вул.Рівнянській,35.

25. Надати дозвіл Баранович Людмилі Аркадіївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведведеиня безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,20 га. 
для будівництва і обслуговування житлового бидинку, господарських будівель і споруд в 
с.Банилів-Підгірний по вул.Головній.

26.Надати дозвіл Бельському Ігору Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведведеиня безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0118 га. для 
будівництва і обслуговування житлового бидинку, господарських будівель і споруд в 
м.Сторожинець по вуд.Грушевського, 16/1. +  €>,о ^  _ & ч ч

27.Надати дозвіл Боднару Миколі Іллічу розроблення проекту землеустрою щодо 
відведведеиня безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,22 га для ведення 
особистого селянського господарства в м.Сторожинець по вул. Л.Чайкіної.

28. Заявникам забезпечити виготовлення проектів землеустрою та подання їх на 
розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття відповідних рішень.

6 Про затвердженая 
детальних 
планів території

1. Затвердити детальний план території садибної житлової забудови земельної ділянки 
загальною площею 0,2112 газ кадастровим номером 7324584500:02:001:0382 в с.Панка по вул. 
Шевченка (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд), що перебуває у власності Лотанюк Тетяни Євгеніївни. ? З'®  ’

2. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарівці на розі 
вулиць Горіхова та Шевченка орієнтовною площею 0,25 га, що перебуває в користуванні 
Семчук Тетяни Василівни. , £

Надати дозвіл Семчук Тетяні Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Комарівці иа розі вулиць Горіхова та Шевченка.

3. Затвердити детальний план території для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Феаьковича в м. Сторожинець орієнтовного площею 0,04 га, що перебуває в 
комунальній власнскпї Сторожинецької міської ради. £ 4  ^  ТКг /

Надати дозвіл Виконавчому комітету Сторожинецької міської ради иа розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою м. Сторожинець по вул. 
Федьковича.

Г~ ~ ^ '

7 Про припинення права 
користування землею

1. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,28 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка перебуває в користуванні громадянина Гатежи 
Михайла Анатолійовича в с. Панка;
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2. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,34 та для
сінокосіння та випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянина Іліки Василя 
Ілліча в с. Нові Бросківці;

3. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,38 га для
сінокосіння та випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянки Іліки Тетяни
Олександрівни в с. Нові Бросківці по вул. Весняній;

4. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,30 га для
сінокосіння та випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянки Сабашевської 
Тетяни Іванівни в с. Нові Бросківці 4- г-з ^  с<- г ^  4-е

---------    — ------------- —̂т------С — ~йг / Д  О ---------   \у --------------------
1. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Сторожинець по вул. Клинівській на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:03:001.0227 площею 0,10 га, яка перебуває у власності Попадюк Катерині 
Валентинівні;

2. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Панка 
на земельній ділянці з кадастровим номером 7324584500:02:003:0373 площею 0,15 га, яка 
перебуває у власності Якубовського Михайла Дмитровича;

3. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Зруб- 
Комарівський вул.Молодіжна на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324583200:03:001:0314 площею 0,25 га, яка перебуває у власності Каба Іоаини Вікторівни;

4. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Зруб- 
Комарівський вул.Молодіжна на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324583200:03:001:0315 площею 0,25 га, яка перебуває у власності Шовгана Мар’яна 
Вікторовича;

5. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Банилів-Підгірний вул.Головній на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324580500:01:003:0315 площею 0,0149 га, яка перебуває у власності Іванищука Валентина 
Івановича;

6. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти заявників.
7. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в с.Комарівці по вул. Центральній, З 
на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 7324585000:02:003:0375 
площею 0,08 га.

Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти Сторожинецької 
міської ради_________________________________ _________________________________________

Про замовлення 
розроблення 
детальних планів 
території

ч ї ї
г



9 Про розгляд клопотання КЕВ 
м. Чернівці про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
в м.Сторожинець 
по вул. Чаплигіна

1. Надати дозвіл Квартирно-експлуатаційному відділу м.Чернівці на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,00 га га, для 
розміщення та постійної діяльності Збройних сил України, яка розташована в м. Сторожинець 
по вул. Чаплигіна. •? л
6  и ?  с /  ( 7  , V/ 7  0

■-> . . /  . . ■ .. . , -у, .. л .. . .■■/."/ г /  3 ч о — -< '/ Д / . п с і ' , у (■' «,

г
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10 Про надання дозволу на 
розроблення технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної 
ділянки з мстою передачі її 
безоплатно у спільну сумісну 
власність громадянам

1. Надати дозвш'дЗоитевичсчОяені Леонтіївні та Рошка Тетяні Лівювні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості з метою передачі безоплатно у спільну сумісну власність 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,10 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець по вул. Щастя, 6.

2. Заявникам забезпечити замовлення виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 
та подачу її на розгляд Сторожинсцької міської ради для прийняття відповідного рішення.

11 Про затвердження 
технічної докумеї ітації 
по нормативній 
грошовій оцінці 
земельних 
ділянок державної 
власності водного 
фонду

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 
державної власності водного фонду з метою виставлення права оренди на аукціоні для 
рибогосподарських потреб (код цільового призначення 10.07) на території с.НовіБросківці (за 
межами населеного пункту), загальною площею 1,8513 га, кадастровий номер 
7324589500:02:001:0052. Нормативна грошова оцінка становить 29347,26 гри.

2. Затвердиш технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної 
ділянки державної власності водного фонду з метою виставлення права оренди на аукціоні для 
рибогосподарських потреб (код цільового призначення 10.07) на території с.НовіБросківці (за 
межами населеного пункту), загальною площею 1,1144 га, кадастровий номер 
7324589500:02:001:0051. Нормативна грошова оцінка становить 17665,74 гри.

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 
державної власності водного фонду з метою виставлення права оренди на аукціоні для 
рибогосподарських потреб (код цільового призначення 10.07) на території с. Банилів 
Підгірний (за межами населеного пункту), загальною площею 17,7514 га, кадастровий номер 
732458,9500:01:002:0488. Нормативна грошова оцінка становить 281399,53 грн. 7 0 7

'

<7: . „
12 Про надання згоди на 

затвердження 
проекту землеустрою 
щодо відведення 
земельної ділянки 
безоплатно у 
власність

у 1. Надатй^згоду на передачу Гатеж Михайлу Григоровичу оезошіагно у  власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:01:001:0077, площею 0,1200 га для 
ведення індивідуального садівництва в селі Давидівка.

2. Надати згоду на передачу Бакрсву Сергію Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:001:0185, іілощею 1,4033 га для 
ведення о с о б и с т о ^ е л я н ^ Д

3. Надати Згоду на 'передачу ЧижоВалентині Олександрівні “безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:01:006:0243, площею 0,1129га для 
ведення індивідуального садівництва в с. Нові Бросківці

- у.Л' ^  , - -

ь
13 Про затвердження 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення ,, /« ■  ■/



проектів землеустрою 
щодо зміни цільового 
призначення 
земельних ділянок та 
зміну їх
цільового призначення

якої змінюється із земель «01.03-для ведення особистого селянського господарства» на землі 
«02.01 -  для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» та змінити цільове призначення земельної ділянки, кадастровий 
номер 7324510100:03:003:0208, площею 0,1000 га, що знаходиться за адресою вул.Вашківська 
в межах м. Сторожинець, яка належить Порайко Степану Тодоровичу на землі житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення з «для ведення особистого селянського господарства» иа землі « для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)» та змінити цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер 
7324580500:02:004:0214 площею 0,2500 га за адресою с. Бапилів-Підгірний, Сторожинецького 
району,Чернівецької області, яка належить Угренюк Владиславу Дмитровичу на землі 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється із земель «01.03-для ведення особистого селянського 
господарства» на землі «02.01 -  для будівництва і обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» та змінити цільове призначення 
земельної ділянки, кадастровий номер 7324510100:03:007:0126 площею 0,3003 га за адресою 
м.Сторожинець вул.Табірна, яка належить Прохацькій Олесі Костянтинівні на землі житлової 
та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 
будівель і споруд.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється із земель призначених для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку на землі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7324510100:01:005:0492 площею 0,0132 га., що знаходиться в 
м.Сторожинець вул. Чернівецька,33-А, Чернівецької області, яка належить Берник Інні Іллівні 
на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.

14 Про розгляд заяв 
громадян, бажаючих 
отримати земельні 
ділянки для будівництва 
індивідуальних 
житлових будинків на 
території
Сторожинецької міської

1. Включити в списки осіб, бажаючих отримати земельні ділянки під забудову 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Сторожинецької міської 
ради, наступних громадян:
1.1. Аидруїцак Мар”яиу Михайлівну;
1.2. Гаврилоє Іллю Мірчовича;
1.3. Біденного Олексія Валерійовича;
1.4. Грінчук Надію Іванівну;
1.5. Бетян Марину Іванівну;

’
3



ради 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:
2.1. Андрущак Мар”яні Михайлівні;

2.2. Біденному Олексію Валерійовичу

15 Про розгляд заяв громадян, 
бажаючих отримати земельні 
ділянки для індивідуального 
садівництва на території 
Сторожинецької міської ради

1. Включити в списки осіб, бажаючих отримати земельні ділянки для індивідуального 
садівництва на території Сторожинецької міської ради, наступних громадян:
1.1. Ткачука Павла Георгійовича

у * 9

16 Про надання згоди на 
розроблення 
проектів землеустрою 
щодо відведення 
земельних ділянок 
безоплатно у 
власність громадянам

1. Надати згоду Богдан Володимиру Ярославовичу (УБД) на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безопла тно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею
2.00 га, що знаходиться за адресою с.Слобода-Комарівці, урочище «Лозовець» (за межами 
населеного пункту) для ведення особистого селянського господарства.

2. Надати згоду Біденому Мирославу Борисовичу (УБД) на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею
2.00 га, що знаходиться за адресою с.Слобода-Комарівці, урочище «Лозовець» (за межами 
населеного пункту) для ведення особистого селянського господарства. ^

3. Надати згоду Богдан Галині Дмитрівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0.50 га, що 
знаходиться за адресою с.Слобода-Комарівці, урочище «Васильків горб» (за межами І 
населеного пункту) для ведення особистого селянського господарства. ^

4. Надати згоду Павлюк Георгіні Георгіївні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,35 га для 
ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою м.Сторожинець 
вул.Б.Хмельницького (за межами населеного пункту).~ (-і <70 •<?ТУ

5. Надати згоду ГІелспко Петру Миколайовичу - (УБД) на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею
2.00 га, що знаходит ься за адресою с.Стара Жадова вул.Гірська(за межами населеного пункту) 
для ведення особистого!ссляію ьк^і^^сподарств^^> ^ї.іг^< -^Х:̂ ^ д гГ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ у<*

6. Надати ’̂ годуївано^ги Нонні Федор1внГщі^оз{^лен ня проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,06 га, що 
знаходиться за адресою м.Сторожинець в садівничому товаристві «Дииамівець» (за межами 
населеного пункту) для ведення індивідуального садівництва. А*' ТУ

7. Надати згоду Мелещук Світлані Дмитрівні на розроблення проект)' землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,50 га, що 
знаходиться за адресою с. Слобода-Комарівці урочище «Васильків горб» (за межами 
населеного пункту) для ведення особистого селянського г о с п о д а р с т в а . ' / А 0

8. Рекомен дукати*"^Заявникам~ з^ернутдйя до розпорядників земельними ділянками

« А 9 '

А -
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відповідно до повноважень встановлених статтею 122 Земельного кодексу України.
17 Про надання дозволу на 

розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельних 
ділянок у постійне 
користування

1. Надати дозвіл Бобовецькому дошкільному навчальному закладу «Барвінок» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,30 га в с. Бобівці по вул. Головна, ЗО для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти.

2. Надати дозвіл Костинецькому дошкільному навчальному закладу «Горянка» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,25 га в с. Костинці по пров. Музичному, 1 для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти.

3. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету.
4. Завідувачам дошкільних навчальних закладів організувати виготовлення проекту 

землеустрою та подання його на розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття 
відповідного рішення.

5. Надати дозвіл релігійної організації «Релігійної громади парафії на Честь Покрови 
Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської Єпархії Української Православної Церкви» 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,25 га в с. Ясено по вул. Багняиська, 9А для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

6. Старості релігійної організації організувати виготовлення проекту землеустрою та 
подання його на розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття відповідного рішення.

" У

18 Про затвердження 
проекту землеустрою 
щодо відведення 
земельної ділянки 
з метою передачі у 
постійне користування

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з мстою 
передачі у постійне користування та передати релігійній організації Євангельських християн 
баптистів в постійне користування земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585000:02:004:0344, площею 0,0631 га, будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій, що в селі Комарівці по вулиці Центральній, 16.

2. Керівнику релігійної організації Євангельських християн баптистів забезпечити 
проведення держаної реєстрації речового права на вищезазначену земельну ділянку у 
встановленому законом порядку.

„ а * 4
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19 Про розгляд клопотання 
ОСББ
«Об’єкт 52» та ОСББ 
«вулицяіфемчука, 9 
М.Сторожинець»

1. Надати дозвіл ОСББ «Об’єкт 52» (голова Зайончик Олександр Маркович) на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,14 га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (за рахунок земель громадської та житлової забудови (під будівлями) по вул. 
Гвардійська, 21.

2. Надати дозвіл ОСББ «ВУЛИЦЯ ЯРЕМЧУКА, М,СТОРОЖИНЕЦЬ» (голова 
Бучковська Тетяна Ярославівна) на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для будівництва та обслуговування 
багатокваргирного житлового будинку, господарських будівель і споруд (за рахунок земель 
громадської та житлової забудови (під будівлями) по вул. Н.Яремчука, 9.

3. Зобов'язати заявників замовити в проектній землевпорядній організації виготовлення

ч і * '  
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проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та подати на сесію міської ради для 
затвердження в установлений законом термін.

20 Про розгляд клопотаня 
Старожаді вського 
Сільського споживчого 
товариства

1. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПУО 
35591193) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею 0,10 г а, для 
будівництва та обслуговування будівель торг івлі в с. Стара Жадова по вул. Головній, 18 Г.

2. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПУО 
35591193) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею 0,04 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Стара Жадова по вул. Головній, 18 Ж.

3. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПУО 
35591193) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієн товною площею 0,097 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Стара Жадова по вул. Головній, 20а.

4. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПУО 
35591193) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею 0,05 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Нова Жадова по вул. Новожадівська, 21а.

5. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПУО 
35591193) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відведення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовною площею 0,14 га, для 
будівництва та обслуговуваиггя будівель торгівлі в с. Дібрівка по вул. Головній, 41а.

6. Зобов’язати заявника протягом трьох місяців укласти договір на розроблення 
документації із землеустрою з розробником документації із землеустрою, визначеним ст. 26 
Закону України “Про землеустрій”.

. , 3 «  ’
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21 Про надання згоди на 
розроблення 
проекту землеустрою 
щодо відведення 
земельних ділянок в 
оренду

1. Падати згоду Івасюку Роману Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,10 га, для 
іншого сільськогосподарського призначення в с. Стара Жадова по вул. Одай, 1 А.

2. Надати згоду Івасюку Роману Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,10 га, для 
іншого сільськогосподарського призначення в с. Стара Жадова по вул. Одай, 1Е.

3. Надати згоду Чев’юк Олені Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,04 га, для іншого 
сільськогосподарського призначення в с. Стара Жадова по вул. Майданівській, 2А.

4. Надати згоду Бужорі Миколі Володимировичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,43 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд в с. 
Комарівці по вул. Панській, 44.

« Я ’



22 1 Іро затвердження технічного 
звіту про детальнеє грунтове 
обстеження земельної 
ділянки

1. Затвердити Мартинюк Ларисі Степанівні технічний звіт про детальне грунтове 
обстеження земельної ділянки площею 0,1323 га, що розміщена на території с.Панка по вулиці 
Лісовій.

*

23 Про розгляд заяв
гр. Бердієвої Л.В. та
Косована А.О.

1. Зменшити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:02:004:0111, площею 0,1000 га, із цільовим призначенням для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Сторожинець по 
вул. О.Кобилянської, 150 із 1 % до 0,3% від нормативної грошової оцінки в рік.

2. Зменшити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки з кадастровим номером 
7324585000:02:004:0173, площею 0,1472 га, із цільовим призначенням для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості у с. Комарівці по пров. Луговському, 8 із 3% до Д% 
від нормативної грошової оцінки в рік.

3. Рекомендувати заявникам впродовж двох місяців з дня прийняття цього рішення 
укласти з міською радою додаткові угоди до договорів оренди землі та забезпечити 
проведення держаної реєстрації речових прав на вищезазначені земельні ділянки.
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24 І Іро надання дозволу на 
розроблення 
проекту землеустрою 
щодо відведення 
земельної ділянки в 
оренду

0 , 0 *

1. Надати дозвіл Ніку Андрію Георгійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,0300 га, для 
сінокосіння та випасання худоби в м.Сторожинець по пров. Б.Хмельницького.^ ( -с /<ои* "£

2. Надати дозвіл Крушніцькому Володимиру Георгійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,21 
га, для сінокосіння та випасання худоби в с. Костинці по вул. Зеленій. ( а т-чг- (о д д л /

3. Надати дозвіл Лосік Інні Володимирівні, Мельничуку Андрію Михайловичу, Кропу 
Ярославу Антоновичу та Коржану Михайлу Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 

зІгТОвв-та, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обєктами 
торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м.Сторожинець по вул. Федьковича, 10А.

4. Зобов’язати заявників протягом трьох місяців укласти договір на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з розробником документації із 
землеустрою, визначеним ст. 26 Закону України “Про землеустрій”. Б //-<"

25 Про надання дозволу на 
виготовлення 
технічної доку ментації 
із землеустрою 
щодо встановлення 
відновлення меж 
земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) з

1. Надати дозвіл Гудюр Галині Миколаївні на виготовлення технічної документації із*' 
землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
метою передачі ЇЇ в оренду, терміном на 49 років, орієнтовною площею 0,04 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець по вул. Гоголя, 1.

2. Надати дозвіл Мисько Ларисі Валеріанівиі на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі її в оренду, терміном на 10 років, орієнтовною площею 0,10
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метою передачі їх в 
оренду

га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець по вул. 0 .Кошового, 62.

3. Заявникам забезпечите виготовлення технічних документацій та подання їх на розгляд 
Сторожинецької міської ради для прийняття відповідних рішень.

26 Про передачу земельних 
ділянок в оренду

1. Передати Козаку Іллі Остафіяновичу в оренду, терміном на 49 років, земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324585500:01:009:0217, площею 1,0000 га, для іншого 
сільськогосподарського призначення в с.Ясени по вул. Центральній, 41 А, встановивши 
орендну плату в розмірі^ % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на рік.

2. Передати Сторожинецькій районній організації товариства сприяння оборони України 
(ЄДРПУО 02731185) в оренду, терміном на к р о к ів , земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:004:0794, площею 1,0799 га, для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови в м. Сторожинець по вул. Чернівецькій, 137, встановивши орендну плату 
в розмірі 2 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на рік.

3. Зобов’язати заявників впродовж місяця з дня прийняття рішення у встановленому 
порядку укласти з міською радою договір оренди землі та забезпечити проведення держаної 
реєстрації речового права на вищезазначену земельну ділянку.

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

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
іншого сільськогосподарського призначення та передати Бергоміцькому Дмитру Михайловичу 
в оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку з кадастровим номером 
73245830000:01:005:0338, площею 0,1494 га,для іншого сільськогосподарського призначення в 
с.Давидівка по вул.Миру, встановивши орендну плату в розмірі І  % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки на рік.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
сінокосіння та випасання худоби та передати Гаврилюку Валентину Георгійовичу в оренду, 
терміном на 40/років, земельну ділянку з кадастровим номером 7324585500:01:008:0566, 
площею 0,5401 га, для сінокосіння і випасання худоби у с. Костинці, по вул. Осінній, 
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 для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку та передати Галицькій 
Галині Драгомирівні в оренду, терміном на 10 років, земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:02:001:0701, площею 0,2091 га, для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку у м. Сторожинець по вул. Лопуляка, 6, встановивши 
орендну плату в розмірі 2 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
іншого сільськогосподарського призначення та передати Мартинчук Сільвїї Георгіївні в 
оренду, терміном на к р о к ів , земельну ділянку з кадастровим номером 
7324581000:01:001:0186 площею 0,2500 га, для городництва в с.Бобівці, встановивши орендну 
плату в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.
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5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ДЛЯ  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 
передати Сільськогосподарському кооперативу «Колос» (код ЄДРПОУ 01241800) в оренду, 
терміном на 5 років, земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:004:0564, 
площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у м. Сторожинець по вул. Прутській, 11, встановивши орендну плату в 
розмірі 2 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 
передати Сільськогосподарському кооперативу «Колос» (код ЄДРПОУ 01241800) в оренду, 
терміном на 5 років, земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:04:001:0484, 
площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у м. Сторожинець по вул. Шевченка, 17, встановивши орендну плату в 
розмірі 2 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

7. Зобов’язати заявників впродовж місяця у встановленому законом порядку укласти з 
міською радою договори оренди землі та забезпечити проведення держаної реєстрації 
речового права на вищезазначені земельні ділянки.

8. У випадку, якщо договір оренди землі не було зареєстровано впродовж ЗО календарних 
лнів з лня прийняття ланого рішення, оренлна плата нараховується з лня підписання договору 
рре.нли. ч  Л Д_/

28 Про затвердження звіту 
про експертну грошову 
оцінку
земельної ділянки та її 
продаж

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим 
номером 7324510100:04:001:0138, площею 0,3000 га яка знаходиться в м. Сторожинець по вул. 
Фізкультурній, 1А, що передається у власність (шляхом викупу) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості та продати Чоботар Олександрі Андріївні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:04:001:0138, площею 0,3000 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Сторожинець по вул. Фізкультурній, 1А, 
встановивши ціну продажу в розмірі 222300 гри. (двісті двадцять дві тисячі триста гривень) 
без ПД13, з урахуванням авансового внеску в розмірі 10000 гри. (десять тисяч гривень) оплаті 
підлягає сума у розмірі 212300 грн. (двісті дванадцять тисяч триста гривень), яка повинна 
бути сплачена на розрахунковий рахунок 11А 118999980000031514941024327 в УДКСУ у 
Сторожинецькому районі код 37835756, МФО 899998, код платежу Сторожииецьке УК/отг м. 
Огорожииець 33010100, до 01.0^.2019 року.

3 -

29 Про замовлення 
розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни 
цільового призначення 
земельної ділянки

1. Замовити розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 7324510100:04:001:0464, 
площею 0,0623 га, із земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.
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2. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти заявника.

•

зо Про припинення дії 
договорів оренди землі

1. Припинити дію договору оренди землі укладеного 17.10.2019 року із Мінтенком Віталієм 
Георгійовичем на земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:003:0021, площею 
0,1000 га для фермерського господарства, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.10.2019 року (реєстраційний 
помер об’єкта нерухомості 1841132373245).

2. Передати Мінтенку Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:02:003:0021, площею 0,1000 га для фермерського 
господарства в м.Сторожинець по вулиці Буковинській.

V 4 7

31 Про внесення змін до 
окремих рішень сесії 
Сторожи нецької міської 
ради

1. Внести зміни до п.1 рішення XXXV сесії VII скликання Сторожинецької міської ради від 
10.10.2019 року №297-35/2019 «Про розгляд рішення Чернівецького окружного 
адміністративного суду по справі №824/942/18-а від 14.02.2019 року» замінивши слова «з 
кадастровим номером 7324510100:01:0034:0646» на слова «з кадастровим номером 
7324510100:01:004:0646».

2. Внести зміни до н.Ірішення XXXIV сесії VII скликання Сторожинецької міської ради 
від 16.08.2019 року №225-34/2019 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її безоплатно у 
спільну часткову власність громадянам» доповнивши його після слів «спільну часткову 
власність» словами «по 'Л частці землі у відповідності до часток у майні».

3. Внести зміни до п.26 рішення XXXIV сесії VII скликання Сторожинецької міської 
ради від 16.08.2019 року №220-34/2019 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та їх безоплатно передачу у власність громадянам», замінити 
слова «2-й провулок Шкільної, 12» на слова «3-й провулок .Шкільної, 12».

4. Внести зміни до п.2 рішення XXIV сесії VII скликання Сторожинецької міської ради 
від 21.12.2018 року №401-26/2018 «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність», замінити слова 
«Анатолійовичу» на слова «Актовіяновичу».

5. Внести зміни до п.З рішення XVII сесії VII скликання Сторожинецької міської ради 
від 17.04.2018 року №82-17/2018 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельних 
ділянок безоплатно у спільну сумісну власність» замінивши слова «з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0460» на слова «з кадастровим номером 7324510100:04:004:0047».

6. Внести зміни до п.2 рішення XXXV сесії VII скликання Сторожинецької міської 
ради від 10.10.2019 року №294-35/2019 «Про розгляд клопотання КЕЧ м.Чернівці про надання 
дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки в 
м.Сторожинець по вул. О.Кобилянської, 38 (вул. Гвардійська) доповнивши його після слів
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«Гвардійська, 36,22, 37» цифрами «35». V * е \і

У т оґиА  .. 4 <-/л с- ь и  **> . *£ ь : ‘ ^сО?ІЇЕчи.ік ..с '
32 Про формування 

земельної ділянки для 
будівництва амбулаторії 
групової практики 
сімейної медецини

1. Замовити поділ земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером’ 
7324510100:03.002:0376 площею 0,2245 га на дві земельні ділянки орієнтовними площами 
0,06 га та 0,16 га яка розташована за адресою м.Сторожинець по вул. Б.Хмельницького, 8.

2. Замовити розроблення легального плану території для розміщення будівель закладів 
охорони здоров'я та соціальної допомоги на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:03:002:0376 площею 0,2245 га , яка розташована за адресою м.Сторожинець по 
вул. Б.Хмельницького, 8

33 Про розгляд клопотання 
фермерською 
господарства «Слава- 
2008»

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 7324510100:02:002:0093 
та 7324510100:02:003:0022 на шість окремих земельних ділянок

ч А *  ? 
X -

34 Про розгляд заяви 
Федоргока М.Т.

ПрбСприпинення договору оренди земельної ділянки в с.Бобівці для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі. , Х 0/*  '  ^  ^
£1 .4  Рл/с.'и'ті ~  Н 7 є?

ч  Ш  С-е о  л  
і3$й£0 &-Ч-Р

Ь Ї *  *

35 Про розгляд клопотання 
Англджес

Щодо затвердження експертно-грошової оцінки земелмюї ділянки та її продаж за адресою 
м.Сторожинець по вул.. Н.Яремчука. .  О,

Г о. 7  <̂. ^  4 (Гсуб & Ос_лл^ і

1 ,  і *  у 
'  ( X

36 Про продаж земельної 
ділянки за адресою 
Крейтера, 36

Продати сільськогосподарському кооперативу «Колос» (код ЄДРПОУ 01241800), Загарюку 
Василю Миколайовичу, Загарюку Іллі Савовичу земельні ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:003:0487, площею 1,6782 та з кадастровим номером 7324510100:01:003:0480, 
площею 0,9919 гадля розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у м.Сторожинець 
по вул. Крейтера, 36 встановивши ціну продажу в розмірі гривень р *  «

« / *  1 
X

V . г-су/^
37 Про розгляд звернень 

щодо продовження 
терміну дії договорів 
оренди землі

1. Продовжити термін дії договору оренди землі від 09.12.2016 року, укладеного з Батушаном 
Анатолієм Олександровичем та Григорян Тетяною Миколаївною, зареєстрованого у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 22.12.2016 року, щодо земельної 
ділянки з кадастровим номером 7324510100:02:0051:0645, площею 0,0024 га в м. Сторожинець 
по вул. Шевченка, 28а на той самий строк і на тих самих умовах. -  в/  « 6 ,с-£ л 

2. Враховуючи додаткові угоди від 13.10.2014 року та 03.02.2016 року, що є невідємними 
частинами договору оренди землі від 22.11.2012 року, продовжити термін дії договору оренди 
землі від 22.02.2012 року, укладеного з ТОВ «МАВЕКС-БУКОВИНА», зареєстрованого у 
відділі Держкомзему Сторожинецького району від 04.04.2012 року, щодо земельної ділянки з 
кадастровим номером 7324510100:01:004:0139, площею 0,12 га в м. Сторожинець по вул. 
Косівській терміном на 5 років. -/«£ °/р < Ц ~ и ^  о, ^  ^ххЯ5"У

X

< ^ О /Су
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38 Про надання згоди на 
продаж земельної 
ділянки

1. Доручити виконавчому комітету Сторожинецької міської ради замовити проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:005:0516, площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів, яка 
знаходиться в м.Сторожинець по вул. Соборній, 23В.

Рекомендувати Марченко Вікторії Владиславівиі 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 5000 гривень.

и ї * Щ
4-

39 Про розгляд клопотання 
Сторожинецького 
міського споживчого 

-харчування 7 с_т&.

Про припинення договору оренди земельної ділянки площею 0,0339 га для 
обслуговування будівель торгівлі в с.Банилів-Підгірний

і

>'&<* іґ 

£

40 Про розгляд заяви Луну 
М.М.

Про встановлення сервітуту на земельну ділянку орієнтовною площею 119 м.кв.для 
створення заїзду.

/Зо у  л-елллл , ’г л / у  7 у ч г  V ,
/(уі-емг-/ 7 ^ ^ ’^  ^ р с а-(у-г\С7 <7 >-<-0 /.г' .І/ 0 °-/Г- Ґ ' еО 
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4 -
'О1 3

41 Про розгляд заяви 
Овчарука І.Ф.

у  Про виділення участка 50 Чй.кв. під перебудований гараж вилучивши її із постійного

Л Ллллєлу у.. Л С-1. лС СЛЛЛ Л--''Л7 о
«рО і^ци^Ш Л ї'б  ^  хГ Г

/у 17
4 .

42 Про розгляд заяви 
Німачука С-.С.

V  (ТТро виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в //  * 
сД

43 Про розгляд заяви 
фермерського 
господарства 
Бросківський край

Про надання в оренду не витребувані паї по населеному пункту Нові Бросківці 62,0 та для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва

А п У  ̂ соЛ ииит ч { г - /  ^
іЛ о

^ 7 

4

44 Про розгляд листа 
поліції

Щодо припинення права користування земельною ділянкою площею 0,3559 га 
міністерству внутрішніх справ в зв’язку з ліквідацією.

Передати головному управлінню національної поліції земельну ділянку площею 0,3559 га
за адресою м.Сторожинець по вул. Гвардійська, 3

с ( 1  ілхкаї, іл з л л л е т у  ь <лилли^£_ ^ ^
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45 Про розгляд листа 
головного управління 
держгеокадастру

Про надання позиції щодо надання дозволу па розроблення проекту землеустрою по 
передачі безоплатно у власність Баланюку Любомиру Стефановичу земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,12 га для індивідуального садівництва в м.Сторожинець по вул. 
Чернівецькій у о с  О <- С̂СіТУ-осУгу у  /-<-02/2 ССосс-с/ у  х ОаУ у  
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суро УУУХУ осту 

куад Г с  Ь & сс&у  сс£ар<о_у$^у> л м 'с Г
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46 Про розгляд клопотання 

ДКП «Міські ринки»
і/ Передати в гіХлюдарське^івідання нежитлової будівлГ за адресою м.Сторгасинець по вул. 
Б.Хмельницького, 103. . и

\У с^Р )чл-Ь <уо<<иу ^  иг- ^  О у  слуО/ОР

у
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47 Про розгляд заяви 
Щербак Л.М.

про виділення земельної¾йГяики площею 0,02 га під будівництво житлового будинку по 
вуд. Карюкіна, 30а_ , < „ /елз ^о с У  У ' <£*-сЛь<?Т> (<лРлУо,'с-<’с7< ^о
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48 Про розгляд заяв 
Коржана О.В., 
Товстенка М.І., та 
Многодітної С.П.

ГІрб поділ земельної ділянки комунальної власності 29,5153 га та надання дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок г

Ух <2̂и.О-о<ЛІЖЛ Р  /ї-Ф У ' * ос '‘У  у ?  РиіолУо РбТІ/о-оЦОСЛУ, С̂ У ~Є • а '-
/р [уУ  ґ^ А у у /  5 А. У л -У Х У / с Т го  / / оои2УУсиу? °У° 0  ^У 'У т У

А*-+у. у У У -у г ^ Р * - /  V

У  ^
*У >  7

49 Про включення на 
аукціон земельної 
ділянки площею 0,3002 
га в с.Банилів-Підгірний

іуУ & У хУ У  /О  У '/и і л и и л у / еи^£ллф у 
<3 У У  У У У 1 ^ілУ оУ  т / ~У /  £-с& 
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