
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА 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 « У* » ,]/-/.£(і (ЛІсіС 2020 року м.Сторожинець

Голова комісії: И . %_.______ ,  і / / * /     _
Присутні члени комісії: Д  (°, ід-2/ Н е и  /7п^о@и. ,  с Л \ Ґ  / Ок а  1*0*. /^ /р  /  / / / /
Відсутні члени комісії: 1 Ш У  (Я
Присутні запрошені: начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Никифорюк М.І., Є/ьес/

  ------- .  V

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
Доповідає: Никифорюк М.І.

№
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 Марковському Руслану 
Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:04:003:0282, площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, пров. Л.Чайкіної, 3.

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

- з кадастровим номером 7324510100:02:004:0293, площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
О.Кобилянської, 74;

- з кадастровим номером 7324510100:02:004:0294, площею 0,1742 га, для ведення 
особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. О.Кобилянської;

- з кадастровим номером 7324510100:02:004:0295, площею 0,2715 га, для ведення 
особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. О.Кобилянської.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Патращуку Георгію Тодоровичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:004:0828,

<р



площею 0,0778 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець, пров. Вишневий, 5.

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Зав’яловій Світлані Іванівні 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:004:0292, 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. О.Кобилянської, 106.

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

- з кадастровим номером 7324510100:01:005:0150, площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Незалежності, 17;

- з кадастровим номером 7324510100:01:005:0750, площею 0,0200 га, для ведення 
особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Незалежності.

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Горлановій Світлані Іванівні 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:004:0584, 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Патріотична, 3.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Чайковському Дмитру Авреловичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:004:0835,
площею 0,0842 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Копайгородська, 6.

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Лисюку Івану Костянтиновичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:001:0198,
площею 0,6000 га, для ведення підсобного сільського господарства в м. Сторожинець, вул. 
Клинівська.

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

- з кадастровим номером 7324589500:04:002:0686, площею 0,2453 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Стара Жадова, вул. 
Головна, 17;

- з кадастровим номером 7324589500:04:002:0687, площею 0,1113 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Стара Жадова, вул. Головна;

- з кадастровим номером 7324589500:04:002:0688, площею 0,1006 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Стара Жадова, вул. Головна.__________________________



10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Пилипко Тарасу Івановичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:01:003:0116,
площею 0,3981 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Дібрівка, вул. Шкільна.

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Круліковській Марії Олександрівні 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:002:0685,
площею 0,1269 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова, вул. 
Головна.

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

- з кадастровим номером 7324589500:01:002:0325, площею 0,2500 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Дібрівка, вул. 
Полянська, 2;

- з кадастровим номером 7324589500:01:002:0326, площею 0,1200 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Дібрівка, вул. Полянська;

- з кадастровим номером 7324589500:01:002:0327, площею 0,1300 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Дібрівка, вул. Полянська.

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Митрофанову Анатолію Юрійовичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:006:0302,
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Стара Жадова, вул. Малинівська, 8.

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Круліковському Іллі Григоровичу
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:002:0679,
площею 0,1103 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Стара Жадова, вул. Миру, 1.

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Федорюку Іллі Вікторовичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324581000:02:002:0106,
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Бобівці, вул. Глиницька, 42.

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

- з кадастровим номером 7324585000:02:004:0350, площею 0,1552 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарівці, вул. 
Шевченка, 29; _____________________________________________________________________



- з кадастровим номером 7324585000:02:004:0351, площею 0,3118 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Комарівці, вул. Шевченка.

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати Алексєєвій Тетяні Юріївні 
безоплатно у власність земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324585500:01:007:0053, площею 0,2500 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Костинці, пров. 
Загорбянський, 9;

- з кадастровим номером 7324585500:01:007:0052, площею 0,1344 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Костинці, пров. Загорбянський;

- з кадастровим номером 7324585500:01:006:0162, площею 0,3534 га, для ведення
особистого селянського господарства в с. Костинці, пров. Загорбянський.

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Красовському Віталію Григоровичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324584500:02:002:0740,
площею 0,1400 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Панка, вул. Головна, 57.

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Гаденку Андрію Васильовичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:002:0456,
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Клинівська, 12.

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Сумарюк Надії Михайлівні 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324584500:02:003:0106,
площею 0,1903 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Панка, вул. Лісова, 2.

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

- з кадастровим номером 7324510100:03:002:0427, площею 0,1000 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Клинівська, 18;

- з кадастровим номером 7324510100:03:002:0455, площею 0,1032 га, для ведення 
особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Клинівська.

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати Пукасу Михайлу Миколайовичу 
безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:03:003:0303,

/площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Нова Жадова, вул. Залізнична, 16._______________________



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

2 Про 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 
Бойчук Любові Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324580500:02:003:0219, площею 0,4670 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Банилів-Підгірний.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Москаленко Василю Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:006:0275, площею 0,0978 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 2-й пров. Шкільний, 16.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Пинтескулу Миколі Володимировичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0240, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Героїв, 18.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Ірічуку Олегу Актовіяновичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:003:0498, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни, 7.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати 
Лопатнюк Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324510100:01:005:0662, площею 0,0048 га для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Сторожинець по пров. Соборному.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Стецюку Ігорю Олеговичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:003:0242, площею 0,0993 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 1-й пров. Героїв, 16.

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Налепі Олександру Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0239, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Героїв, 14.

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Кравчуку Олексію Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0238, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Героїв, 26.

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Руденко Володимиру Анатолійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0278, площею 0,0978 га для будівництва і
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Вашківська, 66-Д.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Доскалюку В’ячеславу Георгійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0241, площею 0,0962 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 1-й пров. 
Героїв, 6.

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Грозовському Борису Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0266, площею 0,0911 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 1-й пров. 
Героїв, 1.

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Дворжаку Юрію Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:003:0236, площею 0,0999 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 2-й пров. Героїв, 12.

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Лутанюку Василю Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:03:003:0237, площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, 1-й пров. 
Героїв, 5.

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Токару Дмитру Олексійовичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:03:003:0232, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Добровольців, 6.

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Руснаку Івану Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324587500:01:002:0196, площею 0,1785 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Нові Бросківці, вул. Шевченка.

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Броска Галині Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324587500:01:005:0522, площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Нові Бросківці, вул. Весняна.

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Цері Альоні Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324587500:01:002:0198, площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Нові Бросківці, вул. Шевченка.

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Цері Альоні Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером

324587500:01:002:0197, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в с. Нові Бросківці,



вул. Шевченка.
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та

передати Кривой Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324583200:03:002:5555, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в с. Зруб-
Комарівський, вул. Тисівська.

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Орендовичу Артему Юліановичу безоплатно у власність земельну ділянку з
кадастровим номером 7324583200:03:002:0469, площею 0,5000 га для ведення особистого
селянського господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Гараміті Олегу Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим
номером 7324589500:04:006:0301, площею 0,2000 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Стара Жадова, вул. Набережна.

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Кирчу Ніні Валеріївні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324510100:01:004:0836, площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в м.
Сторожинець, вул. Вишнева.

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Боднару Миколі Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером
7324510100:04:004:00,53, площею 0,2170 га для ведення особистого селянського господарства в м.
Сторожинець, вул. Л.Чайкіної.

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Гаврилюку Ігорю Степановичу безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим
номером 7324585500:01:008:0399, площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Ясени, вул. Лісна.

25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Штефюк Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим
номером 7324580500:02:005:0169, площею 0,4000 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Банилів-Підгірний, вул. Головна.

26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Ромашок Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим
номером 7324588300:01:004:0275, площею 0,0700 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Слобода-Комарівці, вул. Головна.

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Малованюк Ірині Василівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим
номером 7324583200:03:002:0470, площею 0,2360 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та
передати Ковалюк Сузанні Валентинівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим

- номером 7324510100:04:001:0480, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлово^р



будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Н.Яремчука, 12.
29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

передати Ковалюк Сузанні Валентинівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:04:001:5588, площею 0,2128 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Сторожинець, вул. Н.Яремчука.

30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Грень Лукреції Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим 
номером 7324510100:01:005:0657, площею 0,0037 га для будівництва індивідуального гаража в м. 
Сторожинець, вул. Соборна, 2/2.

31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
передати Орендовичу Юліану Романовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324583200:03:001:0003, площею 0,0700 га для індивідуального 
садівництва в с. Зруб-Комарівський, вул. Шевченка.

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

Про 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 Романюку Костянтину Трояновичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
метою передачі безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Банилів- 
Підгірний, вул. Довбуша, 62 а.

2. Надати дозвіл Романюку Траяну Костянтиновичу 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 
0,25 га для ведення особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний.

3. Надати дозвіл Адамович Івоні Георгіївні 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 0,25 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Нові 
Бросківці, вул. Молодіжна.

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

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Давидівка, вул. Банилівська, 15;

- орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Давидівка, вул. Банилівська.

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

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,



господарських будівель і споруд в с. Давидівка, вул. Банилівська, 38;
- орієнтовною площею 0,14 га для ведення особистого селянського господарства в 

с.Давидівка, вул. Банилівська.
5. Надати дозвіл Никифоряк Анастасії Михайлівні на виготовлення технічної 

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

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Давидівка, вул. 1.Франка;

- орієнтовною площею 0,19 га для ведення особистого селянського господарства в 
с.Давидівка, вул. І.Франка.

6. Надати дозвіл Серецькому Петру Миколайовичу 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 
0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с. Дібрівка, вул. Полянська, 3.

7. Надати дозвіл Манілічу Василю Сільвестровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Нові Бросківці, вул. Українська;

- орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Нові Бросківці, вул. Українська.

8. Надати дозвіл Сирбу Олександру Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 
0,06 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Сторожинець, вул. О.Кобилянської, 46.

9. Надати дозвіл Чекану Михайлу Васильовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з метою передачі безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Реутова, 14.

10. Надати дозвіл Новотному Роману Михайловичу 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 
0,2463 га для ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова.

11. Рекомендувати заявникам забезпечити виготовлення технічних документацій із 
землеустрою та подати їх на розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття відповідного 
рішення.

4 Про надання дозволу на 1. Надати дозвіл Кривко Марії Філаретівні на розроблення проекту землеустрою щодо



розроолення проектів
землеустрою щодо
відведення земельних
ділянок безоплатно у 
власність

відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,50 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний (хутір Дунавець).

2. Надати дозвіл Лейбі Олексію Матвійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,50 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний.

3. Надати дозвіл Чернолюк Світлані Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,25 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний.

4. Надати дозвіл Балакіну Олегу Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, площею 1,1000 га, кадастровий номер 
7324583000:02:003:0118, для ведення особистого селянського господарства в с. Давидівка.

5. Надати дозвіл Харику Георгію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7324583000:02:003:0116, для індивідуального дачного будівництва в с. Давидівка.

6. Надати дозвіл Харику Георгію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, площею 0,1200 га, кадастровий номер 
7324583000:02:003:0121, для ведення садівництва в с. Давидівка.

7. Надати дозвіл Ільченку Андрію Степановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, площею 0,1200 га, кадастровий номер 
7324583000:02:003:0119, для ведення садівництва в с. Давидівка.

8. Надати дозвіл Ільченку Андрію Степановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7324583000:02:003:0120, для індивідуального дачного будівництва в с. Давидівка.

9. Надати дозвіл Кушніру Анатолію Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. М.Грушевського, 21.

10. Надати дозвіл Іванцену Анатолію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. М.Грушевського, 18.

1 1. Надати дозвіл Сумарюку Вадиму Васильовичу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. М.Грушевського, 6.

12. Надати дозвіл Ковтун Марині Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. Миру, 23.

13. Надати дозвіл Симчук Олександрі Михайлівні на розроблення проекту землеустрою



щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. Миру, 13.

14. Надати дозвіл Побіжану Михайлу Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. О.Кобилянської, 9.

15. Надати дозвіл Стоян Крістіні Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. О.Кобилянської, 24.

16. Надати дозвіл Стоян Максиму Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. О.Кобилянської, 35.

17. Надати дозвіл Сумарюк Ірині Романівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. М.Грушевського, 16.

18. Надати дозвіл Гуцулу Івану Леонідовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. М.Грушевського, 34.

19. Надати дозвіл Кушніру Василю Дмитровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. Миру, 34.

20. Надати дозвіл Стоян Юлії Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. О.Кобилянської, 33.

21. Надати дозвіл Гречці Інні Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. О.Кобилянської, 5.

22. Надати дозвіл Орендовичу Юліану Романовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,29 га, для ведення особистого селянського господарства в с. 
Зруб-Комарівський, вул. Тисівська;
_______ - орієнтовною площею 0,27 га, для ведення особистого селянського господарства в с.



Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.
23. Надати дозвіл Палічуку Дмитру Сергійовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

24. Надати дозвіл Франчуку Сергію Григоровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

25. Надати дозвіл Скіцку Вадиму Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

26. Надати дозвіл Гречці Івану Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,28 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

27. Надати дозвіл Гайдамасюку Богдану Григоровичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 
0,06 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Зруб-Комарівський, вул. Тисівська.

28. Надати дозвіл Кудельницькому Олександру Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 
0,85 га, для ведення особистого селянського господарства в с. Заболоття, вул. Б.Хмельницького.

Пункт 5 рішення сесії Сторожинецької міської ради №21-40/2020 від 31.01.2020 року 
вважати таким, що втратив чинність.

29. Надати дозвіл Адамович Івоні Георгіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Нові Бросківці, вул. Молодіжна.

30. Надати дозвіл Ірініч Христині Іллівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельних ділянок:

- орієнтовною площею 0,12 га, для ведення садівництва в с. Заболоття, вул. Тополівська;
- орієнтовною площею 0,48 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Заболоття, вул. Тополівська.
31. Надати дозвіл Манілічу Юрію Иордакійовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га, для 
ведення садівництва в с. Нові Бросківці, вул. Поповича, 8А.

32. Надати дозвіл Василишок Каріні Леополтівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова, вул. Санаторська.

33. Надати дозвіл Кисилиці Станіславу Віталійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Стара Жадова, вул. Малинівська.

34. Надати дозвіл Боднарюк Марії Михайлівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земел ьної ділянки орієнтовною площею 2,00 га, для ведення



особистого селянського господарства в с. Стара Жадова, вул. Малинівська.
35. Надати дозвіл Попадюку Юрію Онуфрійовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,85 га, для 
ведення особистого селянського господарства в с. Дібрівка, вул. Райдужна.

36. Надати дозвіл Крецькій Марині Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Дібрівка, вул. Набережна.

37. Надати дозвіл Федорюку Іллі Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,43 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Бобівці,-еу^ Д н ж ееа^^Фг)

38. Надати дозвіл Кміту Юрію Миколайовичу^нЗ’фтребтГення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівці (урочище «Кочені левади»).

39. Надати дозвіл Демедюк Марині Василівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівці (урочище «Кочені левади»).

40. Надати дозвіл Шершень Наталії Георгіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га, для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівці (кут Бицків).

41. Надати дозвіл Пишному Сергію Григоровичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,16 га, для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Кіцманська.

42. Надати дозвіл Котику Степану Сергійовичу на розроблення проекту/ землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га, для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Кіцманська.

43. Надати дозвіл Руденко Джульєті Віталіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Захисників Вітчизни, 19.

44. Надати дозвіл Ткачуку Василю Миколайовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га, для 
індивідуального садівництва в м. Сторожинець, вул. Княгині Ольги.

45. Надати дозвіл Рогатиновичу Павлу Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0060 га, для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. Сторожинець, вул. Видинівського 
(біля власного будинковолодіння №63 а).

46. Надати дозвіл Коржану Олександру Володимировичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,2179 га, з 
кадастровим номером 73245 10100:01:001:0498, для ведення особистого селянського господарства 
в м. Сторожинець, вул. Видинівського.________________________________________________________
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47. Надати дозвіл Місюрі Марії Володимирівні на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га, для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. Сторожинець, вул. Чаплигіна.

48. Надати дозвіл Руденко Джульєті Віталіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га, для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. Сторожинець, вул. Чаплигіна.

49. Надати дозвіл Щербатюк Дар’ї Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0026 га, для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. Сторожинець, пров. Соборний.

50. Надати дозвіл Порошняку Владиславу Анатолійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 
0,0048 га, для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. Сторожинець, пров. 
Соборний.

51. Надати дозвіл Гринчуку Сергію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,70 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Видинівського (в межах 
земельної ділянки з кадастровим номером 7324510100:01:001:0487).

52. Надати дозвіл Степанюку Олександру Сергійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0491 площею 0,0779 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

53. Надати дозвіл Триколічу Олегу Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0490 площею 0,0779 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

54. Надати дозвіл Горланову Віктору Олеговичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га для 
ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. Матросова, 13.

55. Надати дозвіл Гайсюк Стефанії Аврелівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Бобівці, вул. Валерія Савчука.

56. Надати дозвіл Молдован Діані Ріхардівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Слобода-Комарівці, вул. Південна.

57. Надати дозвіл Нанинець Івану Іллічу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Слобода-Комарівці, вул. Л.Українки.

58. Надати дозвіл Іриминчук Георгіні Іванівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
^відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1725 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.



Давидівка, вул. Молодіжна, 63.
59. Надати дозвіл Марфічук Тамарі Іллівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,35 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний, вул. Довбуша.

60. Надати дозвіл Влад Тетяні Троянівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,18 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Банилів-Підгірний.

61. Надати дозвіл Лупану Івану Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,11 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зруб- 
Комарівський, вул. Одайська, 17.

62. Надати дозвіл Шершеню Михайлу Івановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Комарівці, вул. Гагаріна.

63. Надати дозвіл Конечній Наталі Георгіївні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець, вул. Вишнева, 10а.

64. Надати дозвіл Лосіку Володимиру Івановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0488 площею 0,0944 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

65. Надати дозвіл Манілічу Ігорю Вячеславовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0493 площею 0,0770 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

66. Надати дозвіл Яковишину Ярославу Михайловичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0492 площею 0,0779 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

67. Надати дозвіл Савці Олександру Костянтиновичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
7324510100:01:001:0494 пдлщею 0,0793 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

68. Надати дозвіл Крецькому Юрію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером
7324510100:01:001:0489 площею 0,1000 га для ведення садівництва в м. Сторожинець, вул. 
Видинівського.

69. Надати дозвіл Данелюку Юрію Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1,80 га для ведення



особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Глибоцька (в межах земельної 
ділянки з кадастровим номером 7324510100:04:002:0236).

70. Надати дозвіл Лосіку Володимиру Івановичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1,5 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Сторожинець, вул. Глибоцька (в межах 
земельної ділянки з кадастровим номером 7324510100:04:002:0236).

71. Заявникам забезпечити виготовлення проектів землеустрою та подання їх на розгляд 
Сторожинецької міської ради для прийняття відповідних рішень.
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5 Про надання дозволів на 
розроблення проектів 
землеустрою щодо 
відведення земельних 
ділянок в оренду

л  /

1. Надати дозвіл Дідику Владиславу Валерійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,10 га, для 
городництва в м. Сторожинець по вул. Вишневій.

2. Надати дозвіл Гаврилюку Миколі Пилиповичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 2,00 га, для 
городництва в м. Сторожинець по вул. Глибоцькій.

3. Надати дозвіл Кривку Олександру Анатолійовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,10 га, 
для городництва в м. Сторожинець по вул. Косівській.

4. Надати дозвіл Липці Андрію Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,16 га, для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м. Сторожинець по вул. Вашківській, 11а.

5. Надати дозвіл Голінець Василю Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,40 га, для іншого 
сільськогосподарського призначення в с. Стара Жадова по вул. Майданівській, ЗВ.

6. Надати дозвіл Гуменюку Валентину Денисовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,90 га, для іншого 
сільськогосподарського призначення в с. Дібрівка по вул. Райдужній, 17в.

7. Надати дозвіл Лупану Дмитру Івановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 0,25 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Давидівка по вул. 
О.Кобилянської.

8. Надати дозвіл Козак Людмилі Романівні на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди, орієнтовною площею 5,00 га, для сінокосіння та 
випасання худоідув с - Костинці урочище «Лукода». ___  — _ •

9. Запропонувати Лосік Ользі Володимирівні та Філіповичу Володимиру Миколайовичу 
звернутися до Сторожинецької міської ради із заявою щодо надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення бажаних земельних ділянок для ведення городництва.

/ 10. Зобов’язати заявників протягом трьох місяців (з дня набрання сили цим рішенням) 
укласти договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 3
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розробником документації із землеустрою, визначеним ст. 26 Закону України “Про землеустрій”.
6 Про затвердження проектів 

землеустрою щодо 
відведення земельних 
ділянок в оренду

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва та передати Гаразі Гансу Георгійовичу в оренду, терміном на 10 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324510100:02:002:0142, площею 0,2979 га, для городництва в м. 
Сторожинець, вул. Буковинська, встановивши орендну плату в розмірі 12,00 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки нарік.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передати 
Сільськогосподарському кооперативу «Колос» в оренду, терміном на 10 років, земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:04:001:0491, площею 0,0939 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Н.Яремчука, 12, встановивши орендну плату в розмірі 1,00 % від нормативно-грошової оцінки 
земельної ділянки на рік.

3. 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.

^  &

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

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером 
7324580500:03:004:0210, що передається у власність (шляхом викупу) та продати Мотку Андрію 
Михайловичу земельну ділянку з кадастровим номером 7324580500:03:004:0210, площею 0,0751 
га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Банилів-Підгірний по вул. 
Довбуша, 3 Д встановивши ціну продажу в розмірі 37900 грн. (тридцять сім тисяч дев’ятсот 
гривень) без ПДВ. 3 урахуванням вже сплаченого авансового внеску в розмірі 10000 грн. (десять 
тисяч гривень) оплаті підлягає сума у розмірі 27900 грн. (двадцять сім тисяч дев’ятсот гривень), 
яка повинна бути сплачена на розрахунковий рахунок до 01.09.2020 року.

2. Зобов'язати Мотка А.М. після виконання п.1 даного рішення укласти з міською радою 
договір купівлі-продажу на вищезазначену земельну ділянку відповідно до норм чинного 
законодавства України та суворо дотримуватись встановлених законодавством правил 
землеволодіння.

3. Доручити Сторожинецькому міському голові заключити на зазначену в даному рішенні 
земельну ділянку договір купівлі-продажу та оформити інші необхідні для цієї угоди документи.

4. Право оренди вищезазначеної земельної ділянки, посвідчене договором оренди від 
29.03.2017 року, вважати припиненим.

8 Про затвердження 
технічних документацій із 
землеустрою щодо 
встановлення меж 
земельних часток (паїв) в 
натурі на місцевості та

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Луташок Георгіні Іллівні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:003:0419 площею 1,5039 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Гаврилюку Василю Дмитровичу



виділення їх громадянам земельну ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:004:7021 площею 0,7614 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Малайко Івану Васильовичу земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324587500:02:003:0122 площею 0,8125 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в с. Нові Бросківці.

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Гавриленко Валентині Миколаївні 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324583000:01:007:0234 площею 1,5344 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Давидівка.

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Яровому Михайлу Васильовичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324589500:04:009:0136 площею 3,1417 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Стара Жадова.

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Данилюк Ганні Фрізанівні земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324581000:01:001:0190 площею 0,2306 га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в с. Бобівці.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Данилюку Павлу Орестовичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324581000:01:001:0191 площею 0,2315 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Бобівці.

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділити Давидяну Василю Валерійовичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324580500:01:004:0391 площею 0,8608 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Банилів-Підгірний.

9. Рекомендувати заявникам забезпечити проведення держаної реєстрації речових прав на 
вищезазначені земельні ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

9 Про замовлення 
розроблення детального 
плану території

1. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець по провул. Косівському на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:01:004:0773 площею 0,1583 га, яка перебуває у власності Буляка Юрія Петровича.

2. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Банилів- 
Підгірний на земельній ділянці комунальній власності, орієнтовною площею 0,15 га.

3. Замовити розроблення містобудівної документації (детального плану території) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. 
Сторожинець по вул. Клинівській па земельній ділянці з кадастровим номером 
7324510100:03:001:0237 площею 0,20 га, яка перебуває у власності Продана Івана 
Сільвестровича.



4. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти заявників.
10 Про припинення права 

користування землею
1. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,30 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка перебуває в користуванні громадянина Столяра 
Георгія Івановича в с. Панка.

2. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,35 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка перебуває в користуванні громадянки Зембович Марії 
Дмитрівни в с. Стара Жадова по вул. Санаторській.

3. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,15 га для ведення 
особистого підсобного господарства, яка перебуває в користуванні громадянки Курик Флорії 
Іванівні в м. Сторожинець по вул. Кіцманській.

4. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,55 га для сінокосіння 
та випасання худоби, яка перебуває в користуванні громадянки Уреки Валентини Іларіївни в с. 
Банилів-Підгірний.

5. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,35 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка перебуває в користуванні громадянина Манзюка 
Анатолія Миколайовича в с. Бобівці,по вул. Валерія Савчука.___________________________________

11 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 з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва 
і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» та 
змінити цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер 7324580500:01:004:0390, 
площею 0,2655 га, що знаходиться за адресою: с. Банилів-Підгірний, вул. Полянівська, яка 
належить Репці Юрію Миколайовичу на землі житлової та громадської забудови для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється із земель призначених «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 7324510100:03:002:0180, площею 0,0968 га, що знаходиться за 
адресою: м. Сторожинець, 2-й пров. Клинівський, яка належить Серецькому Михайлу 
Миколайовичу на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення особистого селянського 
господарства» у землі «для індивідуального садівництва» та змінити цільове призначення 
земельної ділянки, кадастровий номер 7324510100:02:003:0021, площею 0,1000 га, що 
знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Буковинська, яка належить Коржану Ігорю 
Володимировичу, на землі для індивідуального садівництва.

4. 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
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» та змінити цільове призначення земельної 
ділянки, кадастровий номер 7324580500:03:002:0254, площею 0,2516 га, що знаходиться за 
адресою: с. Банилів-Підгірний, вул. Польова, яка належить Бойчук Юлії Йосипівні на землі 
житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

5. 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 7324585500:01:002:0502, площею 0,35 га, що знаходиться за адресою: 
с. Костинці, яка належить Козаку Івану Остафіяновичу на землі житлової та громадської забудови 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється із земель «03.15 для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови» на землі «13.01 для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій» та змінити цільове призначення земельної 
ділянки, кадастровий номер 7324510100:01:004:0793, площею 0,0100 га, що знаходиться за 
адресою: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, яка належить Сторожинецькій міській раді, на землі 
для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій.

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

,

12 Про передачу безоплатно у 
власність земельних 
ділянок

/ г

1. Передати Щербак Ларисі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:01:005:0653, площею 0,0060 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. 
Карюкіна.

2. Передати Яреміці В’ячеславу Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:02:003:0028, площею 3,6500 га, для ведення фермерського 
господарства в м. Сторожинець.

3. Передати Яреміці Оксані Анатоліївні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:02:003:0027, площею 2,9075 га, для ведення фермерського 
господарства в м. Сторожинець.

4. Передати Яреміці Наталії В’ячеславівні безоплатно у власність земельні ділянки з 
кадастровим номером 7324510100:02:003:0023, площею 1,5695 га та з кадастровим номером 
7324510100:02:002:0143, площею 0,3405 га, для ведення фермерського господарства в м. 
Сторожинець.

5. Передати Яреміці Іллі Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 73245 10100:02:002:0144, площею 1,9100 га, для ведення фермерського 
господарства в м. Сторожинець.

6. Передати Яреміці Наталі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку з 
кадастровим номером 7324510100:02:003:0024, площею 2,5958 га, для ведення фермерського
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господарства в м. Сторожинець.
7. Передати Свереді Іллі Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку з 

кадастровим номером 7324510100:02:003:0025, площею 2,5997 га, для ведення фермерського 
господарства в м. Сторожинець.

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

13 Про розгляд заяв 
громадян, бажаючих 
отримати земельні ділянки 
для будівництва житлових 
будинків, господарських 
будівель і споруд на 
території Сторожинецької 
міської ради

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. Марціновського Володимира Сергійовича;
1.2. Мелещука Івана Івановича.

2. Після затвердження генерального плану м. Сторожинець виділити позачергово для 
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд земельну 
ділянку учаснику бойових дій Марціновському Володимиру Сергійовичу.

<Р
14 Про розгляд заяв 

громадян, бажаючих 
отримати земельні ділянки 
для індивідуального 
садівництва

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

1.1. Павлюк Віту Василівну;
1.2. Дащука Дениса Михайловича;
1.3. Марціновського Володимира Сергійовича.
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15 Про затвердження 
технічної документації із 
землеустрою ЩОДО 

встановлення меж 
земельної ділянки в натурі 
на місцевості та передачу 
їх безоплатно у спільну 
сумісну власність

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості та передати Рибак Марії Василівні та Рибаку Віталію 
Михайловичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку з кадастровим номером 
7324581000:02:001:0400, площею 0,2168 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Бобівці по вул. Головна, 60.

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

16 Про затвердження 
детальних планів території

1. Затвердити детальний план території для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в с. Банилів-Підгірний по вул. Головній на земельній ділянці з кадастровим номером 
7324580500:03:005:0777, площею 0,1989 га, що перебуває у власності Баранович Людмили 
Аркадіївни.

2. Затвердити детальний план території для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури в м. Сторожинець по вул. Федьковича, 25 на земельній ділянці з кадастровим 
номером 7324510100:02:001:0103, площею 0,9538 га, що перебуває у комунальній власності.

<Р
17 Про затвердження 

технічної документації із 
землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності з кадастровим номером 7324583000:01:005:0338 площею 0,1494 га на дві 
земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324583000:01:005:3030 площею 0,0400 га;
- з кадастровим номером 7324583000:01:005:3029 площею 0,1094 га. х -

Зйч



18 Про внесення змін до 
окремих рішень сесії 
Сторожинецької міської 
ради

1. Внести зміни до п.15 та п.16 рішення ХЬ сесії VII скликання Сторожинецької міської 
ради від 31.01.2020 року №21-40/2020 «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність» замінивши слова «с. 
Нові Бросківці» на «с.Заболоття».

2. Внести зміни до п.5 рішення ХЬ сесії VII скликання Сторожинецької міської ради від
06.12.2019 року №383-38/2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне користування» замінивши текст «Релігійної громади 
парафії на Честь Покрови Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської Єпархії Української 
Православної Церкви» на «Релігійної громади парафії на Честь Покрови Пресвятої Богородиці 
Чернівецько-Кіцманської Єпархії Української Православної Церкви (код ЄДРПОУ 3 5 132813)».

3. Внести зміни до п.84 рішення ХЬІІІ сесії VII скликання Сторожинецької міської ради від
28.05.2020 року №140-43/2020 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок безоплатно у власність» замінивши слова «орієнтовною площею 
0,06 га» на «орієнтовною площею 0,10 га».
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19 Про надання дозволу на 
виготовлення технічної 
документації із 
землеустрою щодо 
встановлення 
(відновлення) меж 
земельних ділянок

1. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПОУ 05591193) 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,06 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в с. Бобівці, вул. Головна, 34.

2. Надати дозвіл Старожадівському сільському споживчому товариству (код ЄДРПОУ 
05591193) на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,12 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Стара Жадова, вул. Спортивна, 23.

3. Фінансування вищезазначених робіт здійснюватиметься за кошти заявника.
<?

20 Про замовлення 
розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки комунальної 
власності

1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Сторожинецької міської ради замовити 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
орієнтовною площею 0,45 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у с. Банилів- 
Підгірний (з метою приведення земельної ділянки з кадастровим номером 
7324580500:02:003:0023, площею 0,1297 га до розміру фактичного використання території 
землекористувачем).

21 Про надання дозволу на 
виготовлення технічної 
документації із 
землеустрою щодо 
встановлення
(відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі 
(на місцевості)та передачу 
її безоплатно у спільну 
часткову власність/

1. Надати дозвіл Войцешко Наталі Георгіївні та Смірновій Альоні Іванівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0244 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Сторожинець, вул. Видинівського, 42/2.
2. Рекомендувати заявникам забезпечити виготовлення технічної документації із землеустрою та 
подання її на розгляд Сторожинецької міської ради для прийняття відповідного рішення.
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громадянам
22 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 Газінській Маланії Григорівні та 
Фесенко Оксані Сергіївні безоплатно у спільну часткову власність (відповідно до часток у 
нерухомому майні розташованому на земельній ділянці) земельну ділянку з кадастровим номером 
7324585500:01:008:0332, площею 0,0741 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Ясени, вул. Центральна, 136.

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

23 Про припинення дії 
договорів оренди землі

1. Припинити дію договору оренди землі укладеного 03.01.2018 року із Богатир Тетяною 
Василівною на земельну ділянку з кадастровим номером 7324580500:03:003:0190, площею 6,7104 
га для сінокосіння та випасання худоби, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 03.01.2018 року (реєстраційний номер 
об’єкта нерухомості 145864173245).

2. Припинити дію договору оренди землі укладеного із Фермерським господарством 
"Слава-2008" на земельні ділянки:

- з кадастровим номером 7324510100:02:002:0093, площею 2,2505 га для ведення 
фермерського господарства, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права від 08.10.2019 року (реєстраційний номер об’єкта 
нерухомості 1873116573245).

- з кадастровим номером 7324510100:02:003:0022, площею 13,3225 га для ведення 
фермерського господарства, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права від 27.05.2019 року (реєстраційний номер об’єкта 
нерухомості 1841331173245).

3 Ьч
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24 Про передачу земельних 
ділянок в оренду

1. Передати Христофоровій Надії Василівні та Щербак Валентині Василівні в оренду, 
терміном на 10 років, земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:01:005:0654, площею 
0,0830 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Сторожинець по вул. Карюкіна, ЗО, встановивши орендну плату в розмірі 0,20 % від 
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на рік.

2. Передати Чоботар Олександрі Андріївні в оренду, терміном на 10 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 73245 10100:01:004:0793, площею 0,0100 га для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в м. Сторожинець по вул. Чернівецькій, 
встановивши орендну плату в розмірі 3,00 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 
на рік.

3. Передати Ончулу Олександру Вікторовичу в оренду, терміном на 10 років, земельну 
ділянку з кадастровим номером 7324589500:01:002:0270, площею 1,5595 га для сінокосіння та 
випасання худоби в с. Стара Жадова, встановивши орендну плату в розмірі 8,00 % від 
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на рік.

4. Зобов’язати заявників впродовж місяця (з дня набрання чинності цього рішення)



укласти з міською радою договори оренди землі та забезпечити проведення держаної реєстрації 
речових прав на вищезазначені земельні ділянки у встановленому законом порядку.______________

25 Про надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у постійне
к о р и с т у в а н н я  _

1. Надати дозвіл релігійної організації Адвентистів Сьомого Дня села Нова Жадова 
Сторожинецького району (код ЄДРПОУ 42396900) на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га в с. Нова 
Жадова по вул. Станівецькій, 8а для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій.

з » .

26 Про скасування деяких 
рішень Сторожинецької 
міської ради

1. Скасувати пункти 3 та 5 рішення XXXI позачергової сесії VII скликання 
Сторожинецької міської ради від 30.05.2019 року № 162-31/2019 "Про затвердження звітів про 
експертні грошові оцінки земельних ділянок та їх продаж".

2. Відповідальним структурним підрозділам виконавчого комітету Сторожинецької 
міської ради забезпечити стягнення з ПП “МАВІКС” (код 30149864) заборгованості спричиненої 
безоплатним використанням земельної ділянки (з часу набуття підприємством права на нерухоме 
майно по червень 2020 року включно) із кадастровим номером 7324510100:03:002:0085, площею 
1,5916 га, яка знаходиться у м. Сторожинець по вул. Б.Хмельницького, 54.

Відділу документообігу та контролю Сторожинецької міської ради письмово повідомити 
про дане рішення керівника ПП “МАВІКС” (код 30149864)._____________________________________

27 Про замовлення технічної 
документації із
землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки
комунальної власності_____

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Сторожинецької міської ради на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з 
кадастровим номером 7324581000:02:001:0153, площею 3,1333 га, в с. Бобівці на 5 земельних 
ділянок орієнтовними площами 1,00 га , 0,20 га, 0,35 га, 0,02 га та 1,56 га.

€
28 Про затвердження

технічної документації із 
землеустрою щодо
інвентаризації земельних 
ділянок невитребуваних 
земельних часток (паїв

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних 
ділянок невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за межами с. Нові Бросківці, Сторожинецької міської ради, а саме на земельні 
ділянки:

з кадастровим номером 7324587500:02:003:0287 площею 1,5030 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0309 площею 1,5030 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0298 площею 1,5031 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0299 площею 1,5032 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0296 площею 0,6910 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0295 площею 0,7925 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0206 площею 0,6263 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0256 площею 1,5035 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0260 площею 0,6263 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0262 площею 0,6263 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0263 площею 0,6262 га;
- з кадастровим номером 7324587500:02:003:0147 площею 0,6262 га;
- з кадастровим іюм0)30м 7324587500:02:003:0148 площею 0,6263 га;  ____



- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0179 площею 0,8282 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0176 площею 1,5018 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0154 площею 0,6266 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0153 площею 0,6265 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0152 площею 0,6267 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0151 площею 0,6266 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0181 площею 0,7430 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0145 площею 0,6262 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0059 площею 0,8318 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0067 площею 0,8915 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0068 площею 0,8840 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0078 площею 1,4361 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0118 площею 0,8170 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0094 площею 0,7159 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0091 площею 0,7162 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0086 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0085 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0131 площею 0,2721 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0132 площею 0,6345 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0133 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0134 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0136 площею 0,6262 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0137 площею 0,6264 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0138 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0139 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0141 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0143 площею 0,6262 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0144 площею 0,6264 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0099 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0097 площею 1,5033 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0109 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0101 площею 0,9019 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:01 1 1 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0113 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0129 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0126 площею 1,4652 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0121 площею 1,01 17 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0297 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0300 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0150 площею 0,8125 га



- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:7151 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0089 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0090 площею 1,5031 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0092 площею 0,6013 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0165 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0158 площею 0,8127 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0100 площею 0,9775 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0058 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0070 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0073 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0146 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0057 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0059 площею 0,8126 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0068 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0130 площею 0,9019 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0123 площею 1,2569 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0149 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0071 площею 0,8465 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0072 площею 1,4720 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0074 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0064 площею 0,8125 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0105 площею 0,8327 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0089 площею 0,8947 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0081 площею 0,6265 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0180 площею 0,3523 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0063 площею 0,8126 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0243 площею 1,5030 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0261 площею 0,6263 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0264 площею 0,6264 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:003:0307 площею 1,5032 га
- 3 кадастровим номером 7324587500:02:001:0056 площею 0,8126 га.

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

1. Надати згоду Мандрику Олегу Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,10 га, що на 
території Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункту Банилів Підгірний) для 
індивідуального дачного будівництва.

2. Надати згоду Войцицькому Богдану Станіславовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,12 га, що на території Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункту Давидівка) 
для індивідуального садівництва.
_______ 3. Надати згоду Войцицькому Богдану Станіславовичу на розроблення проекту



землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 
0,50 га, що на території Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункту Давидівка) 
для ведення особистого селянського господарства.

4. Надати згоду Ільченку Івану Степановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,12 га, що на 
території Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункту Давидівка) для 
індивідуального садівництва.

5. Надати згоду Ільченку Івану Степановичу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,40 га, що на 
території Сторожинецької міської ради (за межами населеного пункту Давидівка) для ведення 
особистого селянського господарства

6. Рекомендувати заявникам звернутися до розпорядника земельними ділянками відповідно 
до повноважень встановлених статтею 122 Земельного кодексу України.

І г 5

ч
і

зо Про повторний розгляд 
клопотання ДКП "Міські 
ринки"

1. Передати ДКП "Міські ринки" (код ЄДРПОУ 22853677) в постійне користування 
земельну ділянку з кадастровим номером 7324510100:03:007:0091, площею 0,1878 га для 
організації роботи з оптової торгівлі продовольчими групами товарів, а також кормами для 
тваринництва в м. Сторожинець по вул. Б. Хмельницького.

31 Про надання дозволу на
одноразовий
вибір корисних копалин
місцевого
значення для
господарських і побутових 
потреб територіальної 
громади

1. Надати дозвіл комунальним підприємствам Сторожинецької міської ради (КП "Сторожинецьке 
ЖКГ" та КП "Карп Еко 2010") на одноразовий вибір корисних копалин місцевого значення 
(гравійно-піщаної суміші) загальною глибиною розробки до 2-х метрів для господарських і 
побутових потреб Сторожинецької територіальної громади, відповідно до вищезазначених Актів 
обстеження земельних ділянок, а саме:

- орієнтовною площею 0,50 га на території села Нова Жадова (вул. Одаї);
- орієнтовною площею 1,00 га на території села Банилів-Підгірний (вул. Довбуша);
- орієнтовною площею 2,00 га на території села Банилів-Підгірний (вул. Колгоспна);
- орієнтовною площею 2,00 га на території села Давидівка (вул. Банилівська).
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Голова постійної комісії 
Секретар постійної комісії


