
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 420/20-2019 

від 01 серпня 2019 року                                                                                        м. Заставна 

 

Про надання дозволу на розроблення                                                 

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, 

ведення особистого селянського 

господарства 

           

          Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеус-

трою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського го-

сподарства, керуючись ст. ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України та 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. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земель-

них ділянок у власність для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарсь-

ких будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства згідно таблиці. 

 

Таблиця 

 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Адреса 

проживання 

Площа (га), призначення і 

розташування земельної ділянки 

Будівництво і 

обслуговуван 

ня житлового будинку, 

господарських будівель 

та споруд, 

індивідуального 

гаражного будівництва 

Ведення 

особисто 

го селянського 

господарства 

1 Старчук Іван 

Михайлович 

вул. Горіхова, 12 в 

с. Вербівці 

0,25 га по Горіхова, 12 

в с. Вербівці 

0,15 га в 

урочищі 

«Жоліб»                 

в с. Вербівці 

2 Парменов Степан 

Анатолійович 

вул. Чкалова, 34 в 

м. Заставна 

0,10 га по вул. 

Яворницького, 10 в м. 

Заставна 

 



3 Мартинюк Марія 

Андріївна 

вул. Чкалова, 34 в 

м. Заставна 

0,06 га по вул. Чкалова, 

34 в м. Заставна 

 

4 Спіжавка Ольга 

Григорівна 

вул. Мельникова, 

27 в м. Заставна 

 0,15 га в 

урочищі 

«Ріпак» в м. 

Заставна 

5 Михайлюк 

Крістіна Ігорівна 

(представник 

Котляр О.Б.) 

вул. О. 

Кобилянської, 4 в 

м. Заставна  

0,10 га  

по пров.  

Дорошенка, 12 

0,06 га  

по пров. 

Дорошенка 

6 Малинник Василь 

Васильович 

вул. Українська, 27 

в м. Заставна 

 0,12 га по вул. 

Українська в 

м.Заставна 

 

2. Термін дії даного рішення один рік. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

 

 

 

 


