
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

IX ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 161/9-2018 

від 23 листопада 2018 року                                                                 м. Заставна 

                                          

Про надання земельних ділянок  

у власність згідно розроблених  

технічних документацій по  

встановленню меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши заяви громадян про надання земельних ділянок у власність, 

згідно розроблених  технічних документацій по встановленню меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського 

господарства, для ведення садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів 

в м. Заставна, керуючись ст.ст.116, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 

ч.1 ст.26, ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлен-

ня меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).  

2. Передати безоплатно у власність громадянам земельні  ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, для ведення особистого селянського господарства, для ведення садів-

ництва, для будівництва індивідуальних гаражів, згідно таблиці. 

Таблиця 
 

№ 

Прізвище, Ім’я, 

по-батькові 

Адреса 

проживання 

Площа (га), призначення і 

розташування земельної ділянки 

Кадастрови

й номер 

   

Будівництва та  

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Ведення 

особистого 

селянського 

господарства 
 

1 Серебрянська 

Марина 

Миколаївна 

вул. 

Незалежності, 

102 А в  

м. Заставна 

 

0,0671 га по вул. 

Незалежності, 102 

А в м. Заставна 

 7321510100:

03:011:0362 

 



 
2 Крайник 

Олександр 

Володимирович 

Агатій Тетяна 

Василівна 

провул. 

Галицького, 5 А в 

м. Заставна 

 

0,0421 га по 

провул.  

Галицького, 5 А 

в м. Заставна 

 7321510100:

03:015:0272 

3 Мігалескул 

Оксана Василівна 

вул. 

І.Миколайчука, 

16 в м. Заставна 

0,10 га по вул. 

І.Миколайчука, 

16 в м. Заставна 

 7321510100:

03:013:0139 

4 Клим Іван 

Семенович 

вул. Миру, 39 м. 

Заставна 

0,0648 га по вул. 

Миру, 39 в м. 

Заставна 

 7321510100:

03:003:0358 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного 

устрою та містобудування міської ради. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


