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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 інвентаризації  
земель сільськогосподарського призначення - 

для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва в урочищі "Заріка ліва" за межами 

населеного пункту с. Завадка 

 

Розглянувши заяви громадян гр. Дуриби Олександри Богданівни, жительки с. 
Завадка, гр. Шевчук Анастасії Йосипівни, жительки с. Завадка, гр. Мендели Федора 
Івановича, жителя с. Завадка, гр. Андріїва Василя Івановича, жителя с. Завадка, гр. Борин 
Павліни Василівни, гр. Дмитріва Зіновія Миколайовича, жителя с. Завадка та 
заслухавши звернення сільського голови М. Б. Маліборського, звернення старости сіл 
Завадка, Болохів та Степанівка І. Я. Лугового, враховуючи попереднє звернення голови ФГ 
"Овен" А. Ю. Дуриби про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення − для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва в урочищі "Заріка ліва" за межами 
населеного пункту с. Завадка у зв’язку з внесенням змін в дані Державного земельного 
кадастру (ДЗК) і формуванням масиву земель сільськогосподарського призначення − 01.01 

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель запасу і 
приведенням у відповідність площ та місця розташування таких земельних ділянок згідно 
розробленої схеми землевпорядкування, беручи до уваги подані громадянами документи та 
графічні матеріали, керуючись Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 
державний земельний кадастр», ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 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, Закон 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 : 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення − для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва в урочищі "Заріка ліва" за межами населеного пункту с. 
Завадка (схема землевпорядкування земельних ділянок додається). 

2. Рекомендувати виконавчому комітету Верхнянської сільської ради замовити 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
сільськогосподарського призначення − для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в урочищі "Заріка ліва" за межами населеного пункту с. Завадка в організації, 
яка отримала ліцензію на проведення відповідних робіт, згідно з чинним законодавством 
(ФОП Мойсин Г. В.) 

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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