
 

ПРОЕКТ 

 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №_____________ 

 

___________________ 2019 року                                м. Вижниця 

 

Про встановлення (зміну) меж 

населеного пункту с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради 

Вижницького району 

Чернівецької області 

 

Керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктом е-1) статті 10 Земельного 

Кодексу України, відповідно до ст.ст. 173-175 Земельного Кодексу України, 

статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання 

Слобода-Банилівської сільської ради від 21.11.2019 року № 534 про 

встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Слобода-Банилів Слобода-

Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області 

(затвердження проекту землеустрою) з відповідними документами, 

враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

23 вересня 2019 року №425 із врахованими зауваженнями від 11 листопада 

2019 року, рекомендації постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 Встановити (змінити) межі населеного пункту с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької 

області, з додатковим включенням в його межі 726,5300 га (земель 

сільськогосподарського призначення – 587,0705 га; земель житлової та 

громадської забудови – 4,8760 га; земель лісогосподарського призначення – 

109,9124 га; земель водного фонду – 18,0570 га; земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 6,6141 га), 

встановивши остаточну площу населеного пункту с. Слобода-Банилів  - 

962,0300 га та затвердивши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту с. Слобода-Банилів, розробником якого є ТзОВ 

«Глобус КО» м. Новоселиця Чернівецької обл. 



 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

Виконавець: 

 

Слобода-Банилівська сільська рада  

Сільський голова                                      М.Пигичко 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради      Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради       К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради       Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 
 


