
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 617/29-2020  

від 06 травня 2020 року                                                              м. Заставна 
 

Про надання дозволу на розроблення                                                 

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд,  

індивідуального гаражного будівництва,  

для ведення особистого селянського господарства, 

для індивідуального садівництва        

           

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

індивідуального гаражного будівництва, для ведення особистого селянського 

господарства, для індивідуального садівництва та керуючись 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 відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального гаражного 

будівництва, для ведення особистого селянського господарства, для 

індивідльного садівництва згідно таблиці. 

Таблиця 
 

№ 

з

/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Адреса проживання Площа (га), призначення і 

розташування земельної ділянки 

Будівництво 

і 

обслуговува

ння житлово 

го будинку, 

господар 

ських 

будівель та 

споруд 

Індивіду 

аль 

ного гараж 

ного 

будівниц 

тва 

Особистого 

селянсь 

кого 

господарства 

Індиві 

дуаль 

ного 

садівниц

тва 



1 Микитей Ілля 

Іванович  

вул. Шевченка, 24  

м. Заставна 

  0,08 га по 

вул. Січових 

Стрільців у 

м. Заставна 

 

2 Тищук Віталій 

Миколайович 

вул. Прутська, 1А  

м. Заставна 

  0,19 га 

урочище 

«Ріпак»   

м. Заставна 

 

3 Ніщеменко 

Василь 

Васильович 

вул. В. Турецького, 

14  

м. Заставна 

  0,40 га 

урочище 

«Юрківська 

могила»  

м. Заставна 

 

4 Стародубцев 

Артем 

Юрійович 

вул. Ярошинської, 6  

м. Заставна 

  0,20 га  

урочище 

«Горіхи»  

 м. Заставна 

 

5 Ткач Тетяна 

Степанівна 

вул. Пушкіна,30 

 м. Заставна 

  0,25 га 

урочище 

«Юрківсь 

ка могила»  

м. Заставна 

 

6 Ганяк Лілія 

Володимирівна 

вул. 400-річчя 

Заставни, 27  

м. Заставна 

  0,1615 га за 

межами  

м. Заставна 

 

7 Ткач Андрій 

Васильович 

вул. Миколайчука, 

50 м. Заставна 

  0,1613 га за 

межами  

м. Заставна 

 

8 Роговик Тетяна 

Миколаївна 

вул. Центральна, 37 

 с. Вербівці 

  0,30 га 

урочище 

«Оград»  

с. Вербівці 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного устрою 

та містобудування міської ради. 

 

 

 

 


