
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 466/22-2019 

від 18 жовтня 2019 року                                                                        м. Заставна 

 

Про позицію міської ради щодо 

можливості надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність (за межами 

населеного пункту) 

 

 Розглянувши заяви громадян про погодження надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,  керуючись 

п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Погодити надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність (за межами населеного 

пункту). 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Орієнтовна 

площа 

земельної 

ділянки, га 

Цільове 

призначення 

земельних 

ділянок 

За рахунок 

яких земель 

Місце 

розташування 

земельних ділянок  

1 

Єлащук 

Руслан 

Георгійович 

1,0 

для ведення 

особистого 

селянського  

господарства 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище 

«Пшениця» за 

межами населеного 

пункту м. Заставна  

2 

Остапович 

Василина 

Іллівна 

0,45 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище 

«Пшениця» за 

межами населеного 

пункту   м. 

Заставна 

3 
Кузьо Андрій 

Ярославович 
0,21 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище 

«Соняшник» за 

межами населеного 

пункту м. Заставна 

4 Кузьо Андрій 0,07 для землі Урочище «Дачне» 



Ярославович індивідуально

го 

садівництва 

сільськогос-

подарського 

призначення 

за межами 

населеного пункту 

м. Заставна 

5 

Бачинський 

Олексій 

Анатолійович 

0,11 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище 

«Соняшник» за 

межами населеного 

пункту м. Заставна 

6 

Савко 

Ярослав 

Миколайович 

0,06 

для 

індивідуально

го 

садівництва 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище «Дачне» 

за межами 

населеного пункту 

м. Заставна 

7 

Білик 

Світлана 

Маноліївна 

0,06 

для 

індивідуально

го 

садівництва 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище «Дачне» 

за межами 

населеного пункту 

м. Заставна 

8 

Білик 

Світлана 

Маноліївна 

0,10 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище 

«Соняшник» за 

межами населеного 

пункту м. Заставна 

9 

Мороз 

Світлана 

Василівна 

0,20 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

землі 

сільськогос-

подарського 

призначення 

Урочище 

«Соняшник» за 

межами населеного 

пункту м. Заставна 

  

           2. Відділу земельного устрою та містобудування міської ради підготувати 

позицію міської ради щодо можливості надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

 

 

 
 

 


