
СТО ІЮ ЖИІІНЦЬКЛ М К 'ЬКЛ  РАДА 
ПРОТОКОЛ

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

техноголій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування.
від « 18» лютого 2020 року м.Сторожинсць

Голова комісії: О кдуал^ о & я>л  В і^^-С^> Р ______

Ірисутні члени КОМЮІК 41 У.» § ,С ... К ч ч ш л л  М .  С І Ї  О / /оьйуиискгь
Відсутні члени комісії: Ні®. ГИ. МГ. ІЇ. Є  Т М  в .
Присутні запрошені: начальник відділу земельних відносин та комунальної власності ІІикифорюк М.І., провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин та комунальної власності Вітюк А .Д  _____________ _________________________ _________________  _______

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
Доповідає: ІІикифорюк М.І.

№
п/п/

Зміст питань що 
розглядаються

Проект рішення Пропозиції та 
рекомендації 

комісії

© 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 
Крушельницькому Віталію Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:002:1666, площею 0.0666 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Лугова, 5.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Теркун 
Олені Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:002:0548, площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 2-й пров. 
Клинівський, 19.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) та передати Дроботу

1 ( 1 ^

А 1 1

-Т О  \л ->-^а£с  Ч'



г Олександру Станіславовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:04:003:0275, площею 0,1000 па, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Сірстська, 7.

1. ; р;:::::і технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
У :) землтьіь Т ділянки в натурі (па місцевості) та передати Кирчу 
Ніні Валеріївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:003:0496, площею 0,0600 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 2-й пров. 
Київський, 12.

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Репці 
Юрію Миколайовичу безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324580500:03:001:0351, площею 0,0805 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Банилів-Підгірний, вул. О.Кобилянської, 60;

- з кадастровим номером 7324580500:03:001:0352, площею 0,0690 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний, вул. 
О.Кобилянської;

- з кадастровим номером 7324580500:03:001:0353, площею 0,1668 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний;

- з кадастровим номером 7324580500:01:004:0390, площею 0,2655 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний.

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Штефюк 
Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:02:005:0166 площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Банилів-Підгірний, вул. 
Головна, 318.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) та передати Казюку 
Федіру Іларіоновичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324584500:02:001:0703, площею 0,2284 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. І Іаика, вул. Українська, 6.

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Білавчук
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Світлані Петрівні безоплатно у власність земельні ділянки :
- з кадастровим номером 7324584500:02:003:0378, площею 0,2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Панка, пров. Пушкіна, 2;

- з кадастровим номером 7324584500:02:003:0379, площею 0,1043 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. І Іанка.

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Пилинко 
Дмитру Іллічу безоплатно у власність земельні ділянки :

- з кадастровим номером 7324587500:02:002:0200, площею 0.2500 та. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Заболотгя. пров. Хмельницького Б., 1;

- з кадастровим номером 7324587500:02:002:0201, площею 0,2500 га. для 
ведення особистого селянського господарства в с. Заболотгя, пров. Хмельницького Б.

10. Рекомендувати заявникам забезпечити проведення державної реєстрації 
речових прав на вищезазначені земельні ділянки._______________________________________

І Іро затвердження проектів 
землеустрою щодо
відведення
земельних ділянок та їх 
безоплатну
передачу у власність 
громадянам

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Гриценко Юрію Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0226, площею 0.1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець, 2-й пров. Героїв. 9.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Костиняну Георгію Тодоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0227, площею 0.1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець, 3-й пров. Героїв, 2.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Трачуку Андрію Дмитровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0666, площею 0.1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець, вул. Героїв, 11.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Кузику Сергію Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0219, площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець, вул. І ероїв, 1._________________________________________________________
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5. Затвердити ироекі землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Кушніру Олександру Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0225, площею 0,1000 та 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

; " ; С; \р -4 :1:- -ці.. 3-П пров. Героїв, 1 1.
\,іь , : ; !»> : , деш: і - ■елмюї ділянки у

IV  сі Тетяні Ю  : 'дп.мирівпі безоплатно у власність
-іслісльіі  ̂ .ц Л/и і з кадаеіроьилі номером 4о10100.0о.00о:022о, площею 0,0988 і а 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець, 1-й пров. Героїв, 20.

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та передати Серні Сергію Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0224, площею 0,1000 га дія 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець, 2-й пров. Героїв, 4.

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Петренко Михайлу Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0228, площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець, вул. Добровольців, 1.

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Лисцеву Сергію Григоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0222, площею 0,0965 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець, 3-й пров. Героїв, 1.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Дрозду Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:003:0218, площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець, 1-й пров. Героїв, 4.

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Гринчуку Сергію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:004:0666, площею 0,1200 га 
для індивідуального садівництва в м. Сторожинець, провулок О.Кобилянської.

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Гринчуку Віталію Васильовичу безоплатно у власність



земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:004:0665, площею 0.1 1X9 га 
для індивідуального садівництва в м. Сторожинець, провулок О.Кобилянської.

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Репінецькому Олегу Валерійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:004:0888, площею 0.1200 га 
для індивідуального садівництва в м. Сторожинець. провулок О.Кобилянської.

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та передати Мельппчук Олені Іллівні безоплатно у власність земельну
ділянку з кадастровим номером 7324583000:01:005:0328, площею 0,5443 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Давидівка, вул. Банилівська.

15. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність та передати Карток Ю лії Іванівні безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:01:005:0331. площею 0,2221 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Давидівка, вул. Банилівська;

- з кадастровим номером 7324583000:01:005:0329, площею 0,7394 га для 
ведення особистого селянського господарства в с.Давидівка, вул. Банилівська.

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та передати Ніколаєвич Вірі Василівні у власність земельну ділянку з
кадастровим номером 7324583000:01:005:0340, площею 0,2045 га для ведення 
особистого селянського господарства в с.Давидівка, вул. Банилівська.

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Гончарюк Марині Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324580500:03:002:0262, площею 0.1150 га для 
індивідуального садівництва в с. Банилів-Підгірний, вул. Польова.

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Мотку Петру Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324580500:03:002:0263. площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва в с. Банилів-Підгірний, вул. Польова.

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Пивоваренко Марині Георгіївні безоплатно у власність 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324580500:03:004:0509, площею 0,1200 га 
для індивідуального садівництва в с. Банилів-Підгірний, вул. Головна.

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність та передати Мартишок Ларисі Степанівні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324584500:02:002:0746, площею 0,1323 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в



с. 1 Іанка, вул. Лісова.
21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та передати Чунтул Ользі Георгіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку з кадастровим номером 73245X4500:02:002:0744, площею 0.0198 га для

...... і.к г > г< .......■'дта в е. И-шка. вул. Головна., ' • . . ., • і ,ч . чСІІ . ! . . . і 1 >; іV > 1 , цЗ.’І/і 1 і і\11 V
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ділянку , кадасіровим номером 73245о4500:02:002:0737, площею 0,1771 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Панка.

23. Рекомендувати заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації 
речових права на вищезазначені земельні ділянки у встановленому законом порядку.

2)
Про надання дозволу на 
В11 гото вл сн ня тех н і чн ої 
документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою 
передачі їх безоплатно 
у власність громадянам

1. Падати дозвіл Ребак Теофілі Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Бобівці, вул. Вишнева, 21;

- орієнтовною площею 0,31 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Бобівці, вул. Вииінева.

2. Надати дозвіл Волощук Леокадії Сидорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Банилів-Підгірний по вул. 1 Іолянівській.

3. Падати дозвіл Маричу Дмитру Андрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 0,16 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівці, вул. Шевченка, 29;

- орієнтовною площею 0,31 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарівці, вул. Шевченка.

4. Надати дозвіл Боннському Тарасу Георгійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність 
земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,11 га для ведення особистого селянського
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господарства не. Ііапилів-ІІідгірний. вул. О.Довбуша;
- орієнтовною площею 0,19 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Банилів-Підгірний.
5. Рекомендувати заявникам забезпечити виготовлення технічних 

документацій із землеустрою та подання їх на розгляд Сторожинецької міської ради 
для прийня ття відповідних рішень.

0
1 Іро надання дозволу на 
розроблення
проектів землеустрою щодо 
відведення 
земельних ділянок 
безоплатно 
у власність

1. Падати дозвіл І Іу каповій ІОдіані ІОріївпі на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,05 та для ведення особистого селянського господарства в м. 
Сторожинець по вул. Якобашвілі.

2. Надати дозвіл Новотному Петру Михайловичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,20 та для ведення особистого селянського господарства в м. 
Сторожинець по вул. Новобросківській.

3. Надати дозвіл Маніліч Альоні Олександрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,09 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Сторожинець по вул. Вишневій.

4. Надати дозвіл Кирчу Ніні Валеріївні 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 вул. 
Вишневій.

5. Надати дозвіл Лупан Зої Дмитрівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,32 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Давидівка по вул. 
О.Кобилянської.

6. Надати дозвіл Штефюк Людмилі Петрівні на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,40 га, для ведення особистого селянського господарства в с. 
Банилів-Підгірний по вул. Головній.

7. Надати дозвіл Інячиній Марії Іванівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,38 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Костинці по вул. 
Кубанській (урочище «Брусенка»).

8. Надати дозвіл Митрофанову АнатоліюЮрійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки,



- орієнтовною площею 0,31 га, для ведення особистого селянського господарства в с. 
Стара Жадова по вул. Малинівській.

0. Надати дозвіл Бойчук Ганні Михайлівні на розроблення проекту
> .модо : : ' ипя ('•"•оплатно V власність земельної ділянки, 

по: -і : ■ :і/і іого ... л.. го господарства в с.
• Ко .. і . ул. Молодіжній.

10. 1! и«і і : :віл 0. !р Мар:? Василі і ::і на розроблення проек ту землеустрою 
ві;щсдеп:і/і "у-ЗОНДЛІНО > юність земельної ділянки, орієнтовною площею

0,25 : а, для ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний по 
вул. Молодіжній.

Вважати такими, що втратили чинність и.7 рішення сесії Сторожинецької 
міської ради №  32-28/2019 від 20.02.2019 року та п.9 рішення сесії Сторожинецької 
.міської ради №  109-30/2019 від 2.04.2019 року.

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

( 5У\ 7
І Іро затвердження 
детальних планів території

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Костинці 
по вул. Долинській площею 0,35 га, з кадастровим номером 7324585500:01:002:0502 
що перебуває у власності Козака Івана Остафіяновича.

2. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Давидівка 
по вул. І.Франка, 14 Б, орієнтовною площею 0,25 га, що перебуває в користуванні 
Нікіфоряка Мирослава Дмитровича.

3. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський (масив Никанорова площа) орієнтовною площею 20,0 га.

- ¾ °14

© Про затвердження проектів
землеустрою
щодо зміни цільового
призначення
земельних ділянок та зміну 
їх
цільового призначення

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 
зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та змінити цільове 
призначення земельної ділянки, кадастровий номер 7324510100:01:004:0693, площею 
0,1278 га, що знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Косівська, яка належить 
Чорнолюк Наталі Іллівні на землі житлової та громадської забудови для будівництва 
та обслуговування жи тлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється із земель « 02.01. - для будівництва і обслуговування
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житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» па землі 
«03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» та змінити цільове 
призначення земельної ділянки, кадас тровий номер 7324510100:02:001:0392, площею 
0,0600 га, що знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Федьковича, 14, яка 
належить Бірюковій Ользі Драі ушівні на землі житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 
зміни її цільового призначення із земель для ведення особистого селянського 
господарства па землі для будівництва і обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та змінити цільове 
призначення земельної ділянки, кадас тровий номер 7324588300:01:004:0271. площею 
0,2500 га, що знаходиться за адресою: с. Слобода-Комарівці. вул. Молодіжна, яка 
належить Ткачуку Андрію Дмитровичу на землі житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.

4. Відділу земельних відносин та комунальної власності Сторожинецької 
міської ради внести відповідні зміни в зсмельно-облікові документи міської ради.

1 Іро 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 Карток 
Юлії Іванівні земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:01:005:0155, площею 0,6399 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Давидівка, поле №34, 
земельна ділянка №240-2;

- з кадастровим номером 7324583000:02:006:0157, площею 0,6893 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Давидівка, поле №55, 
земельна ділянка №515;

- з кадастровим номером 7324583000:01:006:0249, площею 0,4563 га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Давидівка, поле №35, 
земельна ділянка №240-1.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Кушнір 
Марії Михайлівні земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:02:006:0180, 
площею 0,8282 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. 
Давидівка.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Кушніру
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Михайлу Лркадійовичу земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583000:02:006:0177, площею 0,9148 та, для ведення товарного
■".'п .ськогре; ’одпрського виробі пі цтна в с. Давидівка.

;■ ■ у - ' ••• ......іеустг ю щодо встановлення
• :. і "•••••чюс.;) іа і :■ ' і::ти ГанрилюкУ. • ............................... . . • • , •• ' • 4 • . 1.•ме;:ь::і ділянки:

, ; : , . 7'24;";-:7500:02:” ' ’.':0150 . площею 0,6263 та, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в е. Нові Броеківці;

- з к ;. роним НОМ-; і 7324587500:°2:001:0135, площею 0,6263 га, для 
ьед і : ..рного сі;:: еьію господарського виробництва, в е. Нові Броеківці.

5. Виділити Гаиевич ТТавліні земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:04:001:0187, площею 1.1547 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в м. Сторожинець.

6. Рекомендувати заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації 
речових прав на вищезазначені земельні ділянки.

& Про затвердження технічної 
документації 
із землеустрою щодо 
встановлення меж 
земельної ділянки в натурі на 
місцевості
та передачу її безоплатно у 
спільну часткову 
власність громадянам

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Гаврилюку 
Філімону Іллічу та Червінській Фрозіні Іллівні безоплатно у спільну часткову 
власність (по !/г частці землі у відповідності до часток у майні) земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324587500:02:001:0358, площею 0,2500 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Заболотгя , 
вул. Б.Хмельницького, 92.

2. Заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації речових прав на 
вищезазначену земельну ділянку.
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1 Іро затвердження проекту 
землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки та
передачу її безоплатно у 
спільну сумісну 
власність

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передати Шемшуру Роману Васильовичу та Токаревій Наталії Іванівні безоплатно у 
спільну сумісну власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:03:004:0571, площею 0,0542 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Амурська, 42.

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

(10) 1 Іро передачу безоплатно у 
власність земельних ділянок

1.Передати І орбан Ользі Казимирівні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:005:0550, площею 0,0942 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Клинівська, 9.
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2. Рекомендувати заявниці забезпечити проведення держаної реєстрації 
речового права на вищезазначену земельну ділянку.

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

12) Про затвердження технічної 
документації по нормативній 
грошовій оцінці земельних 
ділянок державної власності
Про замовлення розроблення 
детальних планів території

. Включи ти в списки осіб, бажаючих отримати земельні ділянки під забудову 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Сторожинецької 
міської ради, наступних громадян:
І . І . Овчарук Тетяну Іллівну;
1.2. І аденко І Іаталію Олександрівну;
1.3. Михавків Алссю Дмитрівну.

2. Після затвердження генерального плану м. Сторожинець забезпечити 
першочергове право на отримання земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд учасникам 
бойових дій. а саме:
2.1. Харику Георгію Михайловичу (перебуває на обліку за №905 з 25.04.2019 року);
2.2. Гаденко Наталії Олександрівні (член сім 'ї загиблого до 30.06.2020 року)._________

1._________ Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки водного фонду (для рибогосподарських потреб) з кадастровим 
номером 7324588300:01:004:0009. Нормативна грошова оцінка становить 9111,87 
грн.______ _________________________________________________________________ ____________

1. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 
території) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Банилів-Підгірний вул. Полянівська, 11 на земельній ділянці 
орієнтовною площею 0,25 га, яка перебуває в користуванні Волощук Леокадії 
Сидорівні.

Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти заявника
2. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану 

території) для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 
забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) в с. Папка по вул. Головній на земельній ділянці 
комунальної власності орієнтовною площею 0,06 га.___________________________________

б З

бл г

Єсси

Про надання дозволу (згоди) 
на розроблення проектів 
землеустрою ЩОДО
ВІДВСДС! І н я земел ьних
ділянок в оренду

1. Надати дозвіл Опеченику Іллі Титовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди (терміном 49 років), 
орієнтовною площею 0,13 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
с. Ясено по вул. Центральній.

2. Надати дозвіл Чсрвоняку Юрію Олександровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною

-&0/
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1

площею 0,08 га, для сінокосіння та випасання худоби в с. Банилів-І Іідгірний.
Т Пздтлі дозвіл Бсргоміцькіп Наталії Костянтинівні, Боргоміцькому Іллі

... ... .... ,,,,,,, .-г-.у |і чу 1 еоргіновину на 
" і ч : : ешки на умовах 
• ! ; : і " ■ ; : :ня житлового 

, .. . ч •• ; сул. ..іісої .'і, ."•!).
• :рп.: ' ..с:п і :;іі І ! ’т;:іі;:;і па зроолсшія проекту 

} .рою щ. ідиодония і.ної діляп: .і на умовах оренди, орієнтовною
л ’........... .... . ,. - Слобод: Комарівці по вул.

1 Іівденній.
’ . П.ідаїї! . В гусла Ользі Д'.лмріг.пі на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 2,00 га, для городництва в с. Слобода-Комарі вці (урочище «Біля Лісника»).

6. Надати згоду Ьогуславському Олегу Борисовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною 
площею 2,00 га, для городництва в с. Слобода-Комарі вці (урочище «Біля Лісника»).

0 »
Про затвердження проекту 
землеустрою ІДОДО 
відведення земельних 
ділянок з подальшою 
передачею їх в оренду

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для сінокосіння та випасання худоби та передати Липці Андрію Михайловичу в 
оренду, терміном на 15 років, земельну ділянку з кадастровим номером 
7324583200:03:002:0500, площею 0,9258 га, для сінокосіння та випасання худоби в 
селі Зруб-Комарівський. встановивши орендну плату в розмірі 12,00 %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та передати Сумарюк Галині 
Володимирівні в оренду, терміном на 15 років, земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324583200:03:002:0888, площею 0,1328 га, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в селі Зруб-Комарівський по вул. Шевченка. 63, 
встановивши орендну плату в розмірі ^..00 %  від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки на рік.

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

Про надання згоди на 
продаж земельних ділянок

1. Доручити виконавчому комітету Сторожинецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:04:001:0443, площею 0,1946 га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Сторожинець по вул. Хотинська, 13.



Щ

Рекомендувати Поверзі Віталію Богданович) укласти договір про оплат)' 
авансового внеску в рахунок оплати ціпи земельної ділянки та у місячний термін 
сплатити авансовий внесок та придбання земельної ділянки в розмірі 10000 гривень.

— Доручиш виконавчому комітету Сторожипецької міської ради замовити 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:005:0356, площею 0.0463 га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Сторожинець по вул. Чаплигіпа. 55 А.

Рекомендувати Аигелуша Анатолія Михайловича укласти договір про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та у місячний термін 
сплати ти авансовий внесок за придбання земельної ділянки в розмірі 10000 гривень.

3. Доручити міському голові укласти, від імені Сторожинецької міської ради, 
договір із суб'єктом господарювання, який о суб’єктом оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель на проведення експертної грошової оцінки вищезазначеної земельної 
ділянки та договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки.

Про припинення дії 
договору оренди землі

1. Припинити дію договору оренди землі укладеного 12.10.2016 року із Ьендяком 
Євгенієм Івановичем на земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:003:0441, площею 0,1200 га для сінокосіння та випасання худоби, 
зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 28.10.2016 року (реєстраційний номер об’єкта 
нерухомості 1963886573245).__________________________________________________________

\У € ел д

Про передачу земельних 
ділянок в оренду

0 )  Передати Бсндяк Аліні Олександрівні в оренду, терміном на 10 років, 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0441, площею 0.1200 га 
дія сінокосіння та випасання худоби в м. Сторожинець по вул. Підгірній, 
встановивши орендну плату в розмірі 12 %  від нормативно-грошової оцінки 
земельної ділянки на рік.

0 ) Передати Лукашевичу Степану Іллічу, Павлюк Олені Костянтинівні, 
Крупчак Марії Костянтинівні, Берчук Марії Іванівні, Кушніру Івану Георгійовичу в 
оренду, терміном на 10 років, земельну ділянку з кадастровим номером 
7324584500:02:001:0577. площею 8,3507 га для сінокосіння та випасання худоби в с. 
Панка, встановивши орендну плату в розмірі 5,00% від нормативно-грошової оцінки 
земельдрї ділянки на рік.

(З ) Запропонувати Грендею Олегу Валер’яновичузвсрнутися із письмовою 
заявокг дія отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 
7324584500:02:003:0284, площею 4,9317 га для сінокосіння та випасання худоби в с. 
Панка.

<?*• з
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& Іро ВНСССННЯ чмш до 1. Внести зміни до рішення X X X V III  сесії V II скликання Сторожинецької
мі ї і 96.Р.2919 р ■ у (/Про затвердження проекту

   ї  ” г.. : •• ;• р • "!ЧІ у  постійне
’ •• ‘Г:::• і . • ’ : *'в;нн т.кпх християн

і Сі::іі!геді-сі.ки\
, ‘ : ’ . , ’ • . "  , . І . і С Ц І Ж і  ї  О Ї І Д ї і С і І » .

ід ■/. "  V! .-дії VI! игипня С: р ■ члпсці.кої міської
р : : . 21.12..'" З "  ; №  103 2' " ‘•В Я «II, і і дід п іч  дозволу на розроблення
про *устр ■■ •••о !>•;• --‘мелі:::::: д’...«•'чс в оренду» виклавши и.5
та іі.б в новій редакції:
« 5. Зобов'язані заявників (зазначених в п. 1-4 цього рішення) протягом трьох місяців 
ук-ісісгії *̂,оіоьір ііл розроолсї і Н/і ііроекчу земле} с і рою щодо відведення земельних 
ділянок з розробником документації із землеустрою, визначеним ст. 26 Закону 
України “ 1 Іро землеустрій” ».
«6. У разі невиконання п. 5 даного рішення дозвіл на розроблення документації із 
землеустрою втрачає свою чинність.»

3. Внести зміни до п.1 рішення X X X V III  сесії V II скликання Сторожинецької 
міської ради від 06.12.2019 року №392-38/2019 «Про передачу земельних ділянок в 
оренду» п.8 договору оренди землі укладеного 03.01.2020 року із Козаком Іллею 
Остафіяновичем на земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585500:01:009:0217, площею^(04 00¾ га для іншого сільськогосподарського 
призначення, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права від 24.01.2020 року (реєстраційний номер
об’єкта нерухомості 2017240273245), замінивши цифру «З % »  на цифру «1,00 % » .____
1. Замовити розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Банилів-Підгірний, Костинці, Ясени, Панка, Зруб- 
Комарівський Сторожинецької міської ради.

2. Уповноважити Сторожинецького міського голову на підписання відповідної 
угоди з розробником документації із землеустрою відповідно до Закону України
"Про землеустрій"._____________________________________________________________________
1. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) орієнтовною площею 
0,12 га в с. Стара Жадова, вул. Спортивна, 23.

2. Надати дозвіл Виконавчому комітету Сторожинецької міської ради на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення

ЬЬ

Про замовлення розроблення 
технічних документацій з 
нормативної грошової
оцінки земель населених 
пунктів Сторожинецької 
ОТГ

6 'Єї ^

Про надання дозволу на 
ви гото вл е н ня тех н і ч н ої 
документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної 
ділянки

&<и (У



о І '1 .ь
г ]ч)'ч .. і.чеуг ■ ;'(ч< і щодо. 
ЗМІЇНІ цільового призначення 
ЗСМСЛЬНИХ ділянок

Про розгляд листів 
1 оловного
уп рав л і н ня Де ржгеокадастру
у
Чернівецькій області.

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером 
7324510100:01:004:0435, площею 0,1515 га в м. Сторожинець, вул. Косі всі. кін.

Фінансування ш назначених робіт з чінсніоватимуться за кошти заявника._______
1. ! ' . ,V• ' і Нілом; ком і, г. Сг<'рожпнеці.:сої міської ради на

І ; б : е і! 11 я і'; ч к’і ту :емдеус і рою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки комунальної влаепоеіі. кадастровий номер 7324510100:01:004:0435, площею 
0,1515 га, із земель для іншої комерційної діяльнос ті (код КВЦПЗ 1.11.6) на землі для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства (код КВЦПЗ 12.04.)._________________________________________

д •

1. Відмовити у наданні згоди Тинок Галині Миколаївні па розроблення 
проекту землеустрою з метою передачі безоплатно у власність земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства на 
території м.Сторожинець (за межами населеного пункту), оскільки дана земельна 
ділянка перебуває в користуванні фізичної особи.

2. Надати згоду Романюк Тетяні Михайлівні на розроблення проекту 
землеустрою з метою передачі безоплатно у власність земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва на території с. 
Слобода-Комарівці (за межами населеного пункту).

3. Про прийняте рішення повідомити Головне управління Держгеокадастру у 
Чернівецькій області.___________________________________________________________________

£  с у '

Про замовлення технічних 
документацій із землеустрою 
щодо поділу земельних 
ділянок комунальної
власності

Надати дозвіл виконавчому комітету Сторожинецької міської ради замовити 
розроблення технічих документацій із землеустрою щодо поділу земельних 
ділянок комунальної власності:

1. з кадастровим номером 7324510100:03:002:0289, площею 0,9192 га, в . 
м. Сторожинець по вул.. Окунівського, 9 на дві ділянки 0,15 гата 0,7692 га.

2. з кадастровим номером 7324580500:03:003:0190, площею 6,7104 га, в 
Банилів-Підгірний на 4 ділянки по %,0 га. X  1 ' '1& '

3. з кадастровим номером 7324584500:01:002:0168, площею 49,0 га, в 
Папка на дві ділянки по 19 та 30 га.

4. з кадастровим номером 7324583000:02:003:0053, площею 9,9558 га, в . 
е. Давидівка на 6 ділянок 0,10, 0,10, 0,12, 0,12, 1,10, 8,4158 га.

X /  © з  кадастровим номером 7324583000:01:007:0269, площею 15,3988 га, в . 
с. Давидівка на 15 ділянок.

6, з кадастровим номером 7324510100:02:002:0093 та 
732451010():()2:()03:0022 на шість окремих земельних ділянок в розмірі

да .

с.

с.

І /
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о
... я ніж ; ні: 11 ; і нроді>

: ■ еден
товарного
с!.; і ,с і .к'огос п одпрсько і о 
виробництва

■" і !,ч>м\ннльїич 
_ ... і« . . /5 IX га цільове

, ....  ’ юь.: ;  : :..ьоькоюсі;о. ; ського виробництва з
лк-іоЮ і ірод .'.ну права оренд : : земельних торгах.

. і : у  і\ и:;іі іц і.оі !;:• ліня до переліку
мс.. их .. >:<, і над ...л яких вг.сі; влясться для продажу на земельних

торгах окремими лотами.
3. Організувати в||-му кварталі 2020 року проведення земельних торгів у 

формі аукціону щодо продажу права оренди на вищезазначену земельну ділянку.
4. Затвердити наступні умови продажу права оренди на земельну ділянку 

зазначеної в п. 1 цього рішення:
4.1. Стартова ціна продажу лота (стартовий розмір річної орендної плати) у 

розмірі 8,00 %  від нормативної грошовоьоцінки земельної ділянки.
4.2. Гарантійний внесок становитьхОООО (двадцять тисяч гривень). С
4.3. Крок торгів становить 5,00 %  від стартової ціни лота.
4.4. Умови продажу - продаж права оренди.
4.5. Строк користування земельною ділянкою при укладенні договору оренди з 

переможцем торгів - 10 років.
4.6. Дотримуватись встановлених законодавством правил землеволодіння та 

добросусідства.
4.7. Договір оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів та 

переможцем земельних торгів укладається протягом п’яти днів після проведення 
торгів.

4.8. Переможець аукціону відшкодовує виконавцю земельних торгів витрати, 
пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) відповідно до 
п.б.ст. 135. ЗКУ  в сумі 50% річної орендної плати, але не більше ніж 2000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4.9. Виконавцем земельних торгів визначити ФОН Романка Романа 
Миколайовича.

5. Виконавцю земельних торгів самостійно, відповідно до чинного

іе і у



Про включення земельних 
ділянок до переліку
земельних ділянок, права на 
які виставляються на 
земельні торги окремими 
лотами

законодавства визначити дату та час проведення аукціону і провести ного приміщені 
Сторожи нецької міської ради за адресою м.Сторожинець вул. Групіевського.

6. Уповноважити Гторожипецькот міського голову укласти договір про
, •... .. , і .............. с.\и .і..........  , іів ..і передані йому

•:еп ;н і ■; ’ на . : з;:: ;:сп;п п і;і : еаппя протока.:у земельних торгів та 
укладення договорів оренда земельних ділянок, а також оформити всі необхідні для 
даної процедури документи.
І. Включити земельну ділянку площею 14.6968 гаг з кадастровим номером
7324588300:01:002:0104, яка розташована в с. Слобода-Комарівці в перелік 
земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги.

Надати дозвіл виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим 
номером 7324588300:01:002:0104. площею 14.6968 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ - 01.01) в с. Слобода-Комарівці з 
метою продажу права оренди на земельних торгах.

2. Включити земельну ділянку площею 12.6392 га з кадастровим номером 
7324510100:02:003:1000 , яка розташована в м. Сторожинець в перелік земельних 
ділянок, права на які виставляються на земельні торги.

1 1адати дозвіл виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим 
номером 7324510100:02:003:1000, площею 12,6392 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ - 01.01) в м. Сторожинець з метою 
продажу права оренди на земельних торгах.

3. Включити земельну ділянку площею 3.8267 га з кадастровим номером 
7324510100:01:002:0245, яка розташована в м. Сторожинець в перелік земельних 
ділянок, права на які виставляються на земельні торги.

Надати дозвіл виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим 
номером 7324510100:01:002:0245, площею 3.8267 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ - 01.01) в м. Сторожинець з метою 
продажу права оренди на земельних торгах.

4. Включити земельну ділянку площею 9.5404 га з кадастровим номером 
7324580500:01:002:0510. яка розташована в с. Банилів-Підгірний в перелік земельних 
ділянок, права на які виставляються на земельні торги.

Надати дозвіл виконавчому комітету Сторожи нецької міської ради на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим
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!. ! і ..,..,,1  дозт.іл '''...пальному к :пі;сту Сторожинецької міської ради на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
в.а.епос:і орієнтовною площею 0,15 га для будівництва га обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) у 
м.Сторожинець по вул. Ь.Хмельницького, 103.

2. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти 
Сторожинецької міської ради.

©

/ Г \

Про визначення видів 
ви користаї іня земель 
ко м у н ал ьі і ої вл ас н ості

Визначити вид використання земельної ділянки комунальної власності, 
кадастровий номер 7324589500:04:002:0677, площею 0,6315 га, як землі для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код КВЦПЗ 03.02) в с.Стара 
Жадова.

Визначити вид використання земельної ділянки комунаїьної власності, 
кадастровий номер 7324585000:02:003:0375, площею 0,8000 га, як землі для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код КВЦПЗ 03.02) в 
с.Комарівці.ь Про розгляд заяви Павлюка 

О.Д.
Запропонувати І Іавлюку Олексію Дмитровичу звернутися до Сторожинецької міської 
ради із заявою щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення вказаноїдшм-земельної ділянки для ведення городництва. (  ^4с,<иУ ^  м ее<'£<0 Про затвердження технічних 

документацій щодо поділу 
(об’єднання) земельних 
ділянок комунальної 
власності

Затвердити технічну документацію щодо поділу комунальної власності на 5 
земельних ділянок: 732451(1100:01:003:0480 площею 0.9919 га, 

7324510100:01:003:0479 Площа:0.3608 га.
7324510100:01:003:0487 Площа: 1.6782 га.
7324510100:01:003:0488 Площа:0.5873 га.

в>Єл 0



г~
7324510100:01:003:0481 І1лоща:0.02()1 га.
Затвердети тех. докум по обсднаніпо земельних ділянок комунальної класності та 
надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового

Про замовлення розроблення 
технічних документацій із 
землеустрою щодо
інвентаризації не
витребуваних
(нерозподілених) паїв та 
польових доріг
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Голова постійної 
Секретар постійної комісії
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