
 

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  
проєктів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок для ведення  
особистого селянського господарства  
 

Розглянувши заяви та подані документи Гр. Хирлюк Мар'яни Михайлівни, 

жительки . Болохів, вул. Болохівська, 12; гр. Кобути Оксани Мар'янівни, жительки с. 
Перекоси, вул. Зелена, 26; гр. Гладенької Марії Степанівни, жительки с. Станькова, вул. 
Галицька, 19; гр. Філіповича Івана Миколайовича, жителя с. Верхня, вул. Войнилівська, 
66; гр. Філіповича Михайла Івановича, жителя с. Верхня, вул. Войнилівська, 66; гр. 
Когута Миколи Васильовича, жителя с. Верхня, вул. Стефаника, 7; гр. Стемберського 
Михайла Васильовича, жителя с. Довгий Войнилів, вул. Мисливська, 6а; гр. Зомчака 
Сергія Васильовича, жителя с. Станькова, вул. Лесі Українки, 20а; гр. Доліби Ірини 
Іллівни, жительки с. Верхня, вул. Завадківська, 17 керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», 
Земельним Кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Наказом Державного 
комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження 
Класифікації видів цільового призначення земель», 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. Надати дозвіл гр. Хирлюк Мар'яні Михайлівні, жительці с. Болохів, вул. 
Болохівська, 12 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,6046 га для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 
пункту с. Болохів, урочище «За Пицом» на території Верхнянської сільської ради Калуського 
району. 

2. Надати дозвіл гр. Кобуті Оксані Мар'янівні, жительці с. Перекоси, вул. Зелена, 26 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1973 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Довгий Войнилів на території 
Верхнянської сільської ради Калуського району. 



3. Надати дозвіл гр. Кобуті Оксані Мар'янівні, жительці с. Перекоси, вул. Зелена, 26 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1994 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Довгий Войнилів, вул. Шевченка на 
території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

4. Надати дозвіл гр. Гладенькій Марії Степанівні, жительці с. Станькова, вул. 
Галицька, 19 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства в с. Станькова, вул. 
Шевченка на території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

5. Надати дозвіл гр. Філіповичу Івану Миколайовичу, жителю с. Верхня, вул. 
Войнилівська, 66 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,70 га для ведення особистого селянського господарства в с. Іванкова, урочище 
"Біля Попадюка" на території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

6. Надати дозвіл гр. Філіповичу Михайлу Івановичу, жителю с. Верхня, вул. 
Войнилівська, 66 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,70 га для ведення особистого селянського господарства в с. Іванкова, урочище 
"Біля Попадюка" на території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

7. Надати дозвіл гр. Когуту Миколі Васильовичу, жителю с. Верхня, вул. 
Стефаника, 7 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,80 га для ведення особистого селянського господарства в с. Іванкова, урочище 
"Біля Попадюка" на території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

8. Надати дозвіл гр. Стемберському Михайлу Васильовичу, жителю с. Довгий 
Войнилів, вул. Мисливська, 6а на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,2261 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Довгий Войнилів, урочище "За школою" на території Верхнянської сільської ради 
Калуського району. 

9. Надати дозвіл гр. Стемберському Михайлу Васильовичу, жителю с. Довгий 
Войнилів, вул. Мисливська, 6а на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0935 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Довгий Войнилів, вул. Мисливська на території Верхнянської сільської ради Калуського 
району.  

10. Надати дозвіл гр. Стемберському Михайлу Васильовичу, жителю с. Довгий 
Войнилів, вул. Мисливська, 6а на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,3622 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Довгий Войнилів, урочище "За цвинтарем" на території Верхнянської сільської ради 
Калуського району. 

11. Надати дозвіл гр. Зомчаку Сергію Васильовичу, жителю с. Станькова, вул. Лесі 
Українки, 20а на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1022 га для ведення особистого селянського господарства в с. Станькова, урочище 
"Біля ферми" на території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

12. Надати дозвіл гр. Зомчаку Сергію Васильовичу, жителю с. Станькова, вул. Лесі 
Українки, 20а на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1272 га для ведення особистого селянського господарства в с. Станькова, урочище 
"За цвинтарем" на території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

13. Надати дозвіл гр. Доліба Ірині Іллівні, жительці с. Верхня, вул. Завадківська, 17 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1081 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня, урочище "Попова гора" на 
території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

14. Надати дозвіл гр. Доліба Ірині Іллівні, жительці с. Верхня, вул. Завадківська, 17 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2353 га 



для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня, урочище "Помірки" на 
території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

15. Надати дозвіл гр. Доліба Ірині Іллівні, жительці с. Верхня, вул. Завадківська, 17 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2160 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Верхня, урочище "Помірки" на 
території Верхнянської сільської ради Калуського району. 

16. 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 
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