
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 574/26-2020 

від 20 лютого 2020 року                                                                   м. Заставна  

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу та об'єднання 

земельних ділянок по вул. Бажанського, 8 Є  

в м. Заставна та передачу її в оренду 

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Бажанського, 8 Є в м. Заставна, 

враховуючи клопотання власника майна Заставнівської районної спілки 

споживчих товариств, яке знаходиться на новоутвореній земельній ділянці та 

керуючись ст.ст.12, 79, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», законами України «Про землеустрій», 

«Про державний земельний кадастр», міська рада                                   

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок площею 0,1046 га з кадастровим номером 

7321510100:03:006:0118, що розташована по вул. Бажанського, 8 Є в                                    

м. Заставна на утворені, в результаті  поділу, земельні ділянки, а саме: 

- земельну ділянку площею 0,0975 га з кадастровим номером 

- земельну ділянку площею 0,0029 га з кадастровим номером 

- земельну ділянку площею 0,0042 га з кадастровим номером 

з цільовим призначенням 103.07 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Бажанського , 8 Є в м. Заставна та зареєструвати їх за 

громадою міста Заставна. 

2. Договір оренди від 06.06.2016 року на земельну ділянку площею 0,1046 

га з кадастровим номером 7321510100:03:006:0118 вважати таким, що втратив 

чинність, у зв’язку із поділом її на новоутворені ділянки. 

Земельну ділянку площею 0,0975 га з кадастровим номером 

7321510100:03:006:0157 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 



передати в оренду Заставнівській районній спілці споживчих товариств  

терміном на 10 років та встановити орендну плату в розмірі 4 % від 

нормативної грошової оцінки. 

3. Земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі площею 0,0029 га з кадастровим номером 7321510100:03:006:0155  

передати до вільних земель житлової та громадської забудови. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

 

 

 

 
 


