
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 434/21-2019 

від 5 вересня 2019 року                                                                   м. Заставна 

 

Про надання дозволу на розроблення                                                 

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок ведення  

особистого селянського господарства,  

індивідуального гаражного будівництва 

           
          Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проек-

тів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ведення осо-

бистого селянського господарства, індивідуального гаражного будівництва ке-

руючись 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 відве-

дення земельних ділянок у власність ведення особистого селянського господар-

ства, індивідуального гаражного будівництва згідно таблиці. 

Таблиця 

 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Адреса 

проживання 

Площа (га), призначення і 

розташування земельної ділянки 

Індивідуального 

гаражного 

будівництва 

Ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1 Назаров Іван 

Павлович 

вул. Галицького, 

33 в м. Заставна 

 1,0 га в урочищі 

«Юрківська 

могила» в м. 

Заставна 

2 Смілик Анна 

Михайлівна 

вул. 

Севастопольська

, 40 в м.Заставна 

 0,19 га в 

урочищі «Ріпак» 

в м. Заставна 



3 Ільчук 

Валентина 

Василівна 

вул. Шевченка, 4 

кв. 1 в м. 

Заставна 

0,0030 га по вул. 

Шевченка 4 А в 

м.Заставна  

 

4 Ільчук Олег 

Дмитрович 

вул. Шевченка, 2 

кв. 11 в 

м.Заставна 

0,0060 га по вул. 

Шевченка 2 А в 

м.Заставна  

 

5 Лук’янчук 

Дарія 

Миколаївна 

вул. Руська, 1 кв. 

16 в м. Заставна 

0,01 га по вул. 

Рязанська  

 

6 Писарчук 

Мар’яна 

Федорівна 

вул. 1 травня, 10 

в с. Торговиця 

Городенківський 

район, Івано-

Франківська 

область 

 0,10 га в 

урочищі «Ріпак» 

в м. Заставна 

7 Павчак Олена 

Володимирівна 

вул. Спортивна, 

7 в м.Заставна 

 0,92 га в 

урочищі «Ріпак» 

в м. Заставна 

8 Щербанович 

Лариса 

Анатоліївна 

вул.Галицького, 

7 кв. 2 в 

м.Заставна 

 0,10 га в 

урочищі 

«Пасіка» в 

м.Заставна 

9 Михайлюк 

Василь 

Григорович 

вул.Стуса, 37 кв. 

8 в м.Заставна 

 0,10 га в 

урочищі «Ріпак» 

в м.Заставна 

 

2. Термін дії даного рішення один рік. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного 

устрою та містобудування міської ради. 

             

 

 

 

 


