
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 465/22-2019 

від 18 жовтня 2019 року                                                                        м. Заставна 

                                          

  Про затвердження проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність 

 

           Розглянувши заяви громадян про надання земельних ділянок у власність, 

згідно розроблених проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства, ведення 

індивідуального садівництва, будівництва індивідуальних гаражів в межах 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 проекти землеустрою щодо відведення  земельних  

ділянок у власність.  

2. Передати безоплатно у власність земельні  ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва, будів-

ництва індивідуальних гаражів згідно таблиці. 

Таблиця 

№ Прізвище, 

Ім’я, 

по-батькові 

Адреса 

проживання 

Площа (га), цільове  призначення і 

розташування земельної ділянки 

 

Кадастров

ий номер 

   

Будівництва та  

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Будівництв

а 

індивідуаль

них 

гаражів  

Ведення 

особистого 

селянського 

господарств

а 

 

1 Шеленко 

Андрій 

Дмитрович 

вул. 

Ліпецького в 

с. Вербівці 

  0,6415 га в 

урочищі 

«Жолоб» в с. 

Вербівці 

73215101

00:03:003:

0017 

 



 

 

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

містобудування міської ради. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Дупешко 

Світлана 

Михайлівна 

вул. 

Миколайчука, 

10 в м. 

Заставна 

 0,0023 га 

по вул. 

Гагаріна в 

м. Заставна  

 73215101

00:03:014:

0215 

3 Смук Юрій 

Юрійович 

вул. Миру, 4 в 

м. Заставна 

0,0871 га в 

мікрорайоні 

«Сонячний» в м. 

Заставна 

  73215101

00:03:009:

0154 

4 Нагірний 

Василь 

Михайлович 

вул. 

Є.Ліпецького, 

135 в м. 

Заставна 

0,1892 га по вул. 

Є. Ліпецького, 135 

в с. Вербівці 

 0,2876 га по 

вул. 

Є.Ліпецьког

о 

73215101

00:03:004:

0070 

73215101

00:03:004:

0069 

5 Холодов 

Роман 

Борисович 

вул. 

Бажанського, 

49 в м. 

Заставна 

0,0824 га в 

мікрорайоні 

«Сонячний» в м. 

Заставна 

  73215101

00:03:009:

0155 


