
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 04 листопада 2022 року                                                                                          с. Верхня 

№ 494-29/2022 

 

Про припинення права користування  
земельною ділянкою гр. Синявській Є. О.  
та переведення її в землі запасу Верхнянської  
сільської ради Калуського району  
 

Розглянувши заяву від 01.11.2022 року, № С-334/10-11 гр. Синявської Євдокії 
Олексіївни, жительки с. Верхня, вул. Будівельників, 5, на якій нотаріально засвідчено її 
справжність підпису від 01.11.2022 року, № 21 про добровільне вилучення земельної ділянки 

призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд орієнтовною площею 0,15 га (план під будівництво) в с. Верхня, урочище «Помірки» 
та припинення права користування нею у зв’язку з відсутністю коштів на здійснення 
будівництва будинку і неможливістю користування земельною ділянкою за цільовим 
призначенням та способом, що не суперечить екологічним вимогам, беручи до уваги 
архівний витяг з рішення про виділення земельної ділянки для будівництва від 28.11.1995 
року та будівельний паспорт земельної ділянки № 48/96 від 19.05.1996 року, керуючись ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 141, 142 

Земельного Кодексу України, 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. Припинити право користування земельною ділянкою гр. Синявській Євдокії 
Олексіївні, жительці с. Верхня, вул. Будівельників, 5 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,15 га в с. 
Верхня, урочище «Помірки» на території Верхнянської сільської ради у зв’язку з тим, що 
вона не може її використовувати за цільовим призначенням та утримувати в належному стані 
– способом, що не суперечить екологічним вимогам. 

2. Вилучену земельну ділянку перевести в землі запасу Верхнянської сільської ради 
Калуського району. 

3. Посадовим особам Верхнянської сільської ради у відповідності до розподілу 
функціональних обов’язків внести відповідні зміни у Погосподарську книгу обліку. 



4. 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

