
Додаток до рішення міської ради від 21.10.2021 

№656-12/2021 «Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі                   

(на місцевості) та надання їх у власність земельних 

ділянок в межах населеного пункту м. Надвірна» 

 

ПЕРЕЛІК 
громадян, яким затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надано земельні ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах населеного пункту м. Надвірна 

 

№ 

п/п 
П.І.П. Адреса заявника 

Місце розташування 

ділянки 

Площа 

ділянки, 

га 
Цільове призначення 

 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

 

Мартинюк                           

Микола Михайлович ________________ 

 

м. Надвірна,                            
вул. Хмельницького, 26 

 

0,0900 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:03:001:1420 

 

 

2 

 

Зеленевич                              

Марія Василівна ________________ 

 

м. Надвірна,                            

вул. Мазепи, 85 

 

0,0933 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:06:001:0642 

 

 

3 

 

Полатайко                                 

Богдан Михайлович ________________ 

 

м. Надвірна,           
вул. В. Великого, 41 

 

0,0913 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:02:001:0817 

 

 

4 

 

Кубірка                              

Михайло Михайлович         

Бубняк                                  

Наталія Ярославівна 

________________ 

 

м. Надвірна,                            

вул. Визволення, 15 

 

0,0429 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:03:001:1418 

 

 

5 

 

Лучин                                          

Іван Васильович ________________ 

 

м. Надвірна,                                     

вул. Шухевича, 33 

 

0,1000 

для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:09:001:0523 

 

 

6 

 

Мисливчук                               

Іванна Михайлівна ________________ 

 

м. Надвірна,                                     

вул. Ю. Шкрумеляка, 

12 

 

0,0616 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:04:001:0740 

 

 

7 

 

Іроденко                              

Богдан Михайлович ________________ 

 

м. Надвірна,                                     

вул. О. Кобилянської, 

10 

 

0,1000 

для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:03:001:1425 

 

 

8 

 

Ломпас                                

Наталія Ярославівна ________________ 

 

м. Надвірна,                    

вул. Відродження, 29 

 

0,0640 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:06:001:0297 

 

 

9 

 

Кудляк                               

Михайло Степанович ________________ 

 

м. Надвірна,                       

вул. Шкрумеляка, 9 

 

0,1000 

для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

2624010100:04:001:0744 

 

 

 

 

       Секретар міської ради                                                              Пекарський Т.М. 

 

 

 

 


