
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХУ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 346/15-2019 

від 22 квітня 2019 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 встанов-

лення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).  

2. Передати безоплатно у власність громадянам земельні  ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді-

вель і споруд, для ведення особистого селянського господарства, для ведення 

садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів, згідно таблиці. 

Таблиця 
 

№ 

Прізвище, Ім’я, 

по-батькові 

Адреса 

проживання 

Площа (га), призначення і 

розташування земельної 

ділянки 

Кадастровий 

номер 

   

Будівництва та  

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

Ведення 

особистог

о 

селянсько

 



будівель і споруд го 

господарс

тва 

1 Українець Василь 

Михайлович 

вул. Стуса, 33            

в м. Заставна 

 

0,0410 га по вул. 

Стуса, 33                      

в м. Заставна 

 7321510100:0

3:006:0154 

2 Пазюк Вячеслав 

Васильович 

провул. 

Сарани, 8       

м. Заставна 

0,0793 га по 

провул. Сарани, 8                         

в м. Заставна 

 7321510100:0

3:016:0293 

3 Остапович 

Михайло 

Олександрович 

1-й пров. 

Полтавський, 3  

м. Заставна 

0,0607 га  1-й пров. 

Полтавський, 3    в 

м. Заставна 

 7321510100:0

3:003:0365 

4 Стрельніков 

Михайло 

Миколайович 

вул.Полтавська

30-Б  м. 

Заставна 

0,0749 га по 

вул.Полтавській,30

-Б. 

 7321510100:0

3:003:0368 

5 Горюк Ольга 

Іванівна 

вул. 

Севастопольсь

ка ,39-А 

0,050 га по вул. 

Севастопольській, 

39-А. 

 7321510100:0

3:001:0366 

 

 

 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного 

устрою та містобудування міської ради. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


