
 

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 

№ 528-33/2023 

 

Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою щодо  
поділу земельної ділянки комунальної  
власності по вул. Господарська в с. Завадка  

в межах території Верхнянської сільської  
ради Калуського району 

 

Розглянувши звернення ФОП Пиця Ігоря Йосифовича (ІПН 2434803455), жителя с. 
Завадка, вул. Р. Куція, 9 щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за 
кадастровим номером 2622882401:01:003:0306 площею 1,9623 га згідно чинного 
законодавства для подальшого формування окремих земельних ділянок з відповідними 
площами та з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для обслуговування 
цеху по виробництву меблів, керуючись ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Земельним кодексом України, 

Земельним кодексом України, Постановою КМУ від 17.10.2012 року, № 1051 «Про внесення 
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» зі змінами від 28.07.2021 року, № 821 
(Додаток 59), Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 
року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», Законом 
України № 2698-IX від 19.10.2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 
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. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 2622882401:01:003:0306 

площею 1,9623 га за цільовим призначенням 01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення, яка знаходиться в оренді ФОП Пиця І. Й., жителя с. Завадка, вул. Р. Куція, 9 і 
розташована по вул. Господарська в с. Завадка у межах території Верхнянської сільської 
ради Калуського району з метою формування та виділення окремих ділянок, а саме діл. 1 – 

1,0258 га, діл. 2 – 0,9365 га. 



2. Рекомендувати ФОП Пицю Ігорю Йосифовичу, жителю с. Завадка, вул. Р. Куція, 
9 замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в організації, яка отримала ліцензію на проведення відповідних робіт, згідно з 
чинним законодавством. 

3. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності представити на розгляд та затвердження сесією Верхнянської 
сільської ради. 

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 
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