
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Тридцять друга сесія восьмого скликання 

 

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 27 січня 2023 року                                                                                          с. Верхня 

№ _____-32/2023 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж земельних   
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення  
товарного сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяви громадян гр. Дзеби Ярослави Федорівни, жительки с. Верхня, 
вул. Коновальця, 7; гр. Лаврика Івана Дмитровича, жителя с. Збора, вул. Центральна, 86; 

гр. Матіоса Ігоря Миколайовича, жителя с. Негівці, вул. Молодіжна, 25; гр. Гриник Марії 
Володимирівни, жительки с. Негівці, вул. Шевченка, 7 про надання їм дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, взявши до уваги надану громадянами додаткову документацію, в т. ч. 
сертифікати на паво на земельну частку (пай), документи про прийняття спадщини, 

викопіювання з проектів організації території земельних часток (паїв) та викопіювання з 
кадастрової карти щодо місця розташування земельних ділянок, довідки про розмір земельну 
частку (пай), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні, Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», Земельним кодексом України, беручи до уваги технічний звіт по 
виконанню проектно-вишукувальних робіт щодо складання «Проекту організації території 
земельних часток (паїв)» по населених пунктах Верхнянської сільської ради, 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 : 
 

Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, громадянам: 

 

1. Гр. Дзеба Ярославі Федорівні, жительці с. Верхня, вул. Коновальця, 7 площею 
1,08 фізичних га (29,10 умовних кадастрових гектарів) сільськогосподарських угідь в 



урочищі «Помірки» за межами населеного пункту с. Верхня в межах території Верхнянської 
сільської ради. 

2. Гр. Лаврику Івану Дмитровичу, жителю с. Збора, вул. Центральна, 86 площею 
_______ фізичних га (26,9 умовних кадастрових гектарів) сільськогосподарських угідь в 
урочищі «За ставом» за межами населеного пункту с. Збора в межах території Верхнянської 
сільської ради. 

3. Гр. Матіосу Ігорю Миколайовичу, жителю с. Негівці, вул. Молодіжна, 25 площею 
1,3854 фізичних га (35,46 умовних кадастрових гектарів) сільськогосподарських угідь в 
урочищі «Ліщина» за межами населеного пункту с. Негівці в межах території Верхнянської 
сільської ради. 

4. Гр. Гриник Марії Володимирівні, жительці с. Негівці, вул. Шевченка, 7 площею 
1,3332 фізичних га (34,47 умовних кадастрових гектарів) сільськогосподарських угідь в 
урочищі «Загородня» за межами населеного пункту с. Негівці в межах території 
Верхнянської сільської ради. 

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. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 

 

 

 


	ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

