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ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Шістнадцята сесія восьмого скликання 

 

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 26 листопада 2021 року                                                                                          с. Верхня 

№ ____-16/2021   

 

Про припинення права користування  
земельними ділянками та переведення  
земельних ділянок в землі запасу  
Верхнянської  сільської  ради  

Калуського району  

 

Розглянувши заяви громадян та нотаріально засвідчену справжність підписів на них 

гр. Чолія Дмитра Михайловича, жителя с. Гуменів, вул. Чорновола, 3; гр. Шелемей Марії 
Павлівни, жительки с. Станькова, вул. Л. Українки, 1; гр. Маліборського Володимира 
Івановича, жителя с. Станькова, вул. Л. Українки, 2; гр. Маліборського Ярослава 
Івановича, жителя с. Станькова, вул. Л. Українки, 2; гр. Винника Мар'яна Олексійовича, 

жителя с. м. Калуш, вул. Шкільна про добровільне вилучення земельних ділянок та 
припинення права користування земельними ділянками, беручи до уваги архівні витяги з 
рішень про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок 
прийняті відповідно до Декрету КМУ від 26.12.1992 року «Про приватизацію земельних 
ділянок», інші надані документи та графічні матеріали, керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 141, 142 Земельного Кодексу України, 
Законом України «Про землеустрій», а також враховуючи рекомендації постійної комісії 
сільської ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного 
середовища, містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, 
підприємництва та сфери послуг, Верхнянська сільська рада 

 

в и р і ш и л а : 
 

1. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Чолію Дмитру 
Михайловичу, жителю с. Гуменів, вул. Чорновола, 3 для ведення ОСГ орієнтовною площею 

0,28 га в с. Гуменів на території Верхнянської сільської ради у зв’язку з тим, що він не може 
її обробляти та використовувати згідно цільового призначення. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Шелемей Марії Павлівні, 
жительці с. Станькова, вул. Л. Українки, 1 для ведення ОСГ орієнтовною площею 0,12 га в 
с. Станькова, урочище "Біля Цвинтаря" на території Верхнянської сільської ради у зв’язку з 
тим, що вона не може її обробляти та використовувати згідно цільового призначення. 

3. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Шелемей Марії Павлівні, 
жительці с. Станькова, вул. Л. Українки, 1 для ведення ОСГ орієнтовною площею 0,10 га в 
с. Станькова, урочище "За садом" на території Верхнянської сільської ради у зв’язку з тим, 
що вона не може її обробляти та використовувати згідно цільового призначення. 



 

4. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Маліборському 
Володимиру Івановичу, жителю с. Станькова, вул. Л. Українки, 2 для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,30 га в с. Станькова, урочище "Біля Свєти" на території Верхнянської 
сільської ради у зв’язку з тим, що він не може її обробляти та використовувати згідно 
цільового призначення. 

5. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Маліборському 
Володимиру Івановичу, жителю с. Станькова, вул. Л. Українки, 2 для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,14 га в с. Станькова, урочище "Біля Свєти" на території Верхнянської 
сільської ради у зв’язку з тим, що він не може її обробляти та використовувати згідно 
цільового призначення. 

6. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Маліборському 
Ярославу Івановичу, жителю с. Станькова, вул. Л. Українки, 2 для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,40 га в с. Станькова, урочище "Третя" на території Верхнянської 
сільської ради у зв’язку з тим, що він не може її обробляти та використовувати згідно 
цільового призначення. 

7. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Маліборському 
Ярославу Івановичу, жителю с. Станькова, вул. Л. Українки, 2 для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,20 га в с. Станькова, урочище "Біля цвинтаря" на території 
Верхнянської сільської ради у зв’язку з тим, що він не може її обробляти та використовувати 
згідно цільового призначення. 

8. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Виннику Мар’яну 

Олексійовичу, жителю м. Калуш, вул. Шкільна для ведення ОСГ орієнтовною площею 0,20 

га в с. Довгий Войнилів на території Верхнянської сільської ради у зв’язку з тим, що він не 
може її обробляти та використовувати згідно цільового призначення. 

9. Вилучені земельні ділянки перевести в землі запасу Верхнянської сільської ради 
Калуського району. 

10. Посадовим особам Верхнянської сільської ради у відповідності до розподілу 
функціональних обов’язків внести відповідні зміни у Погосподарські книги обліку. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, містобудування, 
будівництва, житлово-комунального господарства, підприємництва та сфери послуг 

Верхнянської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Михайло Маліборський 

 


	ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

