
 

У К Р А Ї Н А 

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 надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж земельних   
ділянок в натурі (на місцевості)  
 

Розглянувши заяви громадян гр. Лаврик Надії Миколаївни, жительки с. Верхня, вул. 
Молодіжна, 21; гр. Когута Романа Степановича, жителя с. Верхня, вул. Кооперативна, 11; 

гр. Гриненьківа Володимира Володимировича, жителя с. Верхня, вул. Відродження, 8; гр. 
Комара Ігоря Борисовича, жителя с. Верхня, вул. Відродження, 7; гр. Мельник Галини 
Богданівни, жительки с. Завадка, вул. Польова, 5; гр. Токар Мирослави Михайлівни, 

жительки с. Довгий Войнилів, вул. Садова, 8; гр. Когут Любові Іванівни, жительки с. 
Завадка, вул. Молодіжна, 4; гр. Лесика Василя Григоровича, жителя с. Завадка, вул. І. 
Франка, 145; гр. Кобрин Марії Михайлівни, жительки с. Верхня, вул. Калуська, 20; гр. 
Воробель Івана Мирославовича, жителя с. Збора, вул. Центральна, 89, гр. Кобрина 
Василя Юрійовича, жителя с. Завадка, вул. Франка, 45; гр. Кобрин Софії Василівни, 
жительки с. Завадка, вул. Франка, 45; гр. Паньків Марії Миколаївни, жительки с. Кулинка, 
вул. Буковинська, 3; гр. Стемберського Михайла Васильовича, жителя с. Довгий 
Войнилів, вул. Мисливська, 6а; гр. Гриненьківа Івана Андрійовича, жителя с. Верхня, вул. 
Зборівська, 20; гр. Горінкевича Василя Михайловича, жителя с. Верхня, вул. 
Войнилівська; гр. Зомчака Василя Петровича, жителя с. Станькова, вул. Л. Українки, 20а; 

гр. Федоришина Василя Йосиповича, жителя с. Станькова, вул. Л. Українки,5; гр. Мухаїр 
Світлани Матвіївни, жительки с. Завадка, вул. Шевченка, 3; гр. Мухаїра Василя 
Ільковича, жителя с. Завадка, вул. Шевченка, 3; гр. Лизеня Василя Миколайовича, 

жителя с. Завадка, вул. І. Франка, 239; гр. Галій Любові Тарасівни, жительки с. Завадка, 
вул. І. Франка, 103; гр. Доліби Ірини Іллівни, жительки с. Верхня, вул. Завадківська, 17; гр. 
Доліби Віталія Михайловича, жителя с. Верхня, вул. Завадківська, 17; гр. Томака Тараса 
Михайловича, жителя с. Верхня, вул. Завадківська, 17; про надання їм дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), взявши до уваги надану громадянами додаткову 
документацію, в т. ч. архівні витяги з рішень про виділення, приватизацію та передачу у 
приватну власність земельних ділянок, документи щодо прийняття спадщини, витяги з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 



довідки та графічні матеріали, керуючись статтями 19, 20, 25, 55 Закону України «Про 
землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про 
особисте селянське господарство», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, статтями 25, 116, 118, 119, 120, 121, 122 Земельного кодексу 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, ст.5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 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), громадянам: 
 

1. Гр. Лаврик Надії Миколаївні, жительці с. Верхня, вул. Молодіжна, 21 площею 
0,3295 га для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня, урочище "За Новою 
вулицею". 

2. Гр. Когуту Роману Степановичу, жителю с. Верхня, вул. Кооперативна, 11 

загальною площею 0,3900 га, в т. ч. діл. 1 – 0,1456 га, діл. 2 – 0,1064 га, діл. 3 – 0,1067 га, 

діл. 4 – 0,0313 га для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня. 

3. Гр. Гриненьківу Володимиру Володимировичу, жителю с. Верхня, вул. 
Відродження, 8 площею 0,1986 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Верхня, урочище "За Новою вулицею". 

4. Гр. Комару Ігорю Борисовичу, жителю с. Верхня, вул. Відродження, 7  загальною 
площею 0,4381 га, в т. ч. діл. 1 – 0,1331 га, діл. 2 – 0,2057 га, діл.  – 0,0993 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Верхня. 

5. Гр. Мельник Галині Богданівні, жительці с. Завадка, вул. Польова, 5 площею 0,99 

фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в урочищі «Вище конюшні» за межами населеного пункту с. Завадка на 
території Верхнянської сільської ради. 

6. Гр. Токар Мирославі Михайлівні, жительці с. Довгий Войнилів, вул. Садова, 8 

площею 0,1436 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Довгий Войнилів, вул. Садова, 8. 

7. Гр. Токар Мирославі Михайлівні, жительці с. Довгий Войнилів, вул. Садова, 8 
загальною площею 1,3028 га, в т. ч. діл. 1 – 1,0588 га, діл. 2 – 0,1885 га, діл. 3 – 0,0555 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Довгий Войнилів. (погодження меж і 
підписи) 

8. Гр. Когут Любові Іванівні, жительці с. Завадка, вул. Молодіжна, 4 площею 1,26 

фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в урочищі «Гноєсховище» за межами населеного пункту с. Завадка на території 
Верхнянської сільської ради. 

9. Гр. Лесику Василю Григоровичу, жителю с. Завадка, вул. І. Франка, 145 площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в с. Завадка, вул. Р. Куція та площею 0,2156 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Завадка. 



10. Гр. Кобрин Марії Михайлівні, жительці с. Верхня, вул. Калуська, 20 площею 

0,2429 га для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня, вул. Калуська. 
11. Гр. Воробель Івану Мирославовичу, жителю с. Збора, вул. Центральна, 89 

площею 0,9014 фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в урочищі «Біля грушки» за межами населеного пункту 
с. Збора на території Верхнянської сільської ради.  

12. Гр. Кобрину Василю Юрійовичу, жителю с. Завадка, вул. Франка, 45 площею 
0,6062 фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (1/2 земельної частки (паю)) в урочищі «Згорілий міст» 
за межами населеного пункту с. Завадка на території Верхнянської сільської ради. 

13. Гр. Кобрин Софії Василівні, жительці с. Завадка, вул. Франка, 45 площею 0,6062 

фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (1/2 земельної частки (паю)) в урочищі «Згорілий міст» за межами населеного 
пункту с. Завадка на території Верхнянської сільської ради.  

14. Гр. Паньків Марії Миколаївні, жительці с. Кулинка, вул. Буковинська, 3 
площею 1,0 фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в урочищі «Січки» за межами населеного пункту с. 
Кулинка на території Верхнянської сільської ради.  

15. Гр. Паньків Марії Миколаївні, жительці с. Кулинка, вул. Буковинська, 3 
площею 0,53 фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в урочищі «Вище Височана» за межами населеного 
пункту с. Кулинка на території Верхнянської сільської ради.  

16. Гр. Стемберському Михайлу Васильовичу, жителю с. Довгий Войнилів, вул. 
Мисливська, 6а площею 0,1758 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Довгий Войнилів, вул. 
Мисливська, 6а.  

17. Гр. Гриненьківу Івану Андрійовичу, жителю с. Верхня, вул. Зборівська, 20 

загальною площею 0,5388 га, в т. ч. діл. 1 – 0,2891 га, діл. 2 – 0,1412 га, діл. 3 – 0,1085 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня. 

18. Гр. Горінкевичу Василю Михайловичу, жителю с. Верхня, вул. Войнилівська 
загальною площею 0,4043 га для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня, в 
т. ч. діл. 1 – 0,2243 га в урочищі "За ровом", діл. 2 – 0,1800 га в урочищі "За Лисом". 

19. Гр. Зомчаку Василю Петровичу, жителю с. Станькова, вул. Л. Українки, 20а 
загальною площею 0,3336 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Станькова, в т. ч. діл. 1 – 0,1743 га в урочищі "Вовчків", діл. 2 – 0,1593 га в урочищі 
"Вовчків". 

20. Гр. Федоришину Василю Йосиповичу, жителю с. Станькова, вул. Л. Українки,5 
площею 0,1273 га для ведення особистого селянського господарства в с. Станькова, урочище 

"Біля цвинтаря". 

21. Гр. Мухаїр Світлані Матвіївні, жительці с. Завадка, вул. Шевченка, 3 площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в с. Завадка, вул. Р. Куція. 

22. Гр. Мухаїру Василю Ільковичу, жителю с. Завадка, вул. Шевченка, 3 площею 

0,2974 га для ведення особистого селянського господарства в с. Завадка, урочище 
"Басарабівка". 

23. Гр. Лизеню Василю Миколайовичу, жителю с. Завадка, вул. І. Франка, 239 

загальною площею 0,5016 га, в т. ч. діл. 1 – 0,2418 га, діл. 2 – 0,1342 га, діл. 3 – 0,1256 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Завадка. 



24. Гр. Галій Любові Тарасівні, жительці с. Завадка, вул. І. Франка, 103 площею 
0,8364 фізичних га сільськогосподарських угідь для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в урочищі «Зелений Замок» за межами населеного 
пункту с. Завадка на території Верхнянської сільської ради.  

25. Гр. Доліба Ірині Іллівні, жительці с. Верхня, вул. Завадківська, 17; гр. Доліба 
Віталію Михайловичу, жителю с. Верхня, вул. Завадківська, 17; гр. Томаку Тарасу 
Михайловичу, жителю с. Верхня, вул. Завадківська, 17 на праві спільної сумісної власності 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Верхня, вул. Завадківська, 17. 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Михайло Маліборський 
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