
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Тридцять третя сесія восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 24 лютого 2023 року                                                                                          с. Верхня 

№ 521-33/2023 

 

Про надання дозволу на виготовлення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності в оренду зі зміною її  
цільового призначення з земельних ділянок  

запасу сільськогосподарського призначення у  
землі для іншого сільськогосподарського  
призначення по вул. Войнилівська, 134 за  
межами населеного пункту с. Верхня у межах  
території Верхнянської сільської ради  
 

Розглянувши заяву та подані документи гр. Дудинця Романа Івановича, жителя с. 
Збора, вул. Гонти, 22 про надання йому дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення – для обслуговування нежитлових виробничих 
будівель та споруд (зерносклад терлиці та сушарка), на які оформлено право власності 
згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.09.2010 року серія САЕ № 
012062, що знаходяться по вул. Войнилівська, 134 за межами населеного пункту с. Верхня 
у межах території Верхнянської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», Земельним 
Кодексом України, а також враховуючи рекомендації постійної комісії 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 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності за кадастровим номером 2622880800:02:002:0482 площею 
0,6291 га в оренду гр. Дудинця Романа Івановича, жителя с. Збора, вул. Гонти, 22 зі 
зміною її цільового призначення з 01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) у землі 01.13 

Для іншого сільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлових 
виробничих будівель і споруд – зерносклад терлиці та сушарка) по вул. Войнилівська, 134 

за межами населеного пункту с. Верхня у межах території Верхнянської сільської ради. 
2. Виготовлений та погоджений у встановленому чинним законодавством порядку 

проєкт землеустрою подати на затвердження сесії Верхнянської сільської ради з метою 
подальшого укладення договору оренди на земельну ділянку за кадастровим номером 
2622880800:02:002:0482 площею 0,6291 га з цільовим призначенням 01.13 Для іншого 



сільськогосподарського призначення (для обслуговування нежитлових виробничих 
будівель і споруд – зерносклад терлиці та сушарка) по вул. Войнилівська, 134 за межами 
населеного пункту с. Верхня у межах території Верхнянської сільської ради. 

3. 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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