
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 585/26-2020 

від 20 лютого 2020 року                                                                         м. Заставна 

                                          

Про погодження переліку земельних  

ділянок сільськогосподарського призначення  

для продажу права оренди на земельних  

торгах у формі аукціону 
 

           Керуючись Земельним кодексом України, законами України «Про землеустрій», 

«Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 

ефективного використання земель та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Включити до переліку земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах (у 

формі аукціону) згідно таблиці. 

Таблиця 

№ 

з/п 

Місце 

розташуван

ня (адреса) 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Орієнтовн

а площа 

земельної 

ділянки 

Кадастров

ий номер ( 

у разі 

наявності) 

Умови 

продажу 

1 с. Вербівці  

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

2,0 га - 

продаж права 

оренди на 

земельних 

торгах 

2 с. Вербівці 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

2,0 га - 

продаж права 

оренди на 

земельних 

торгах 

3 с. Вербівці 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

2,0 га - 

продаж права 

оренди на 

земельних 

торгах 

4 с. Вербівці 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

2,0 га - 

продаж права 

оренди на 

земельних 

торгах 

 



 

2. Звернутися з клопотанням до Головного управління Держгеокадастру  у 

Чернівецькій області про включення до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення державної власності для продажу права оренди 

на земельних торгах (у формі аукціону) згідно таблиці. 

Таблиця 

№ 

з/п 

Місце 

розташуван

ня (адреса) 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Орієнто

вна 

площа 

земельн

ої 

ділянки 

Кадастро

вий 

номер ( у 

разі 

наявності

) 

Умови продажу 

1 

За межами 

населеного 

пункту с. 

Верівці 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

1,60 - 

продаж права 

оренди на 

земельних торгах 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

 


