
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної  територіальної  громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
Восьма сесія восьмого скликання 

 

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 18 березня 2021 року                                                                                          с. Верхня 

№ ___-8/2021   

 

Про надання дозволу на виготовлення  
проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки для ведення особистого  
селянського господарства 

 

           Розглянувши заяви та подані документи громадян гр. Височан Світлани Іванівни, 

жительки с. Станькова; гр. Кривенок Богдани Мирославівни, жительки м. Калуш, вул. 
Б. Хмельницького, 62/61; про надання їм дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про Державний земельний кадастр», Земельним Кодексом України, ст.ст. 25, 50 
Закону 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 ОТГ 

 

в и р і ш и л а : 
 

1. Надати дозвіл гр. Височан Світлані Іванівні, жительці с. Станькова на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9433 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Станькова на території 
Верхнянської сільської ради ОТГ. 

2. Надати дозвіл гр. Височан Світлані Іванівні, жительці с. Станькова на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2613 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Станькова на території 
Верхнянської сільської ради ОТГ. 

3. Надати дозвіл гр. Кривенок Богдані Мирославівні, жительці м. Калуш, вул. Б. 
Хмельницького, 62/61 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1928 га для ведення особистого селянського господарства в с. Гуменів 
на території Верхнянської сільської ради ОТГ. 

4. Надати дозвіл гр. Кривенок Богдані Мирославівні, жительці м. Калуш, вул. Б. 
Хмельницького, 62/61 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в с. Гуменів 
на території Верхнянської сільської ради ОТГ. 

5. 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 ОТГ. 

 

 

 

Сільський голова ОТГ                                                         Михайло Маліборський 
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