
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

Восьма сесія сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.08. 2018 р.  № 250-8/2018 

селище Брошнів-Осада  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши заяви громадян, технічні матеріали та документи, що 

підтверджують розмір земельної ділянки і дані державного земельного кадастру, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 

118, Земельного Кодексу України, ст.25 Закону України «Про землеустрій», 

селищна рада об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛА: 

1.Дати дозвіл гр.Турчину  Степану Степановичу  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0720 га,  надану для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 

Івана Франка,15 в селі Креховичі. 

 

2.1.Відмінити п.2 рішення  шостої сесії  від  29.06.2018р. № 218-6/2018 «Про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок». 

2.2. Дати дозвіл гр.Сопелю Василю Івановичу  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1359 га,  надану для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

В.Стуса,14 в селищі Брошнів-Осада.  

 

3.Дати дозвіл гр.Івахнюку  Василю  Миколайовичу   на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0733 га,  надану для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вулиці Незалежності,40 в селі Креховичі. 

 

4.Дати дозвіл гр.Івахнюку Василю Миколайовичу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1738 га  надану для  ведення 

особистого селянського господарства в урочищі «Лапшин» в селі Креховичі.     

                                                                                                                          

5.Дати дозвіл гр.Лазоришин Ярославі  Федорівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1370 га,  надану для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Шевченка,14 в село Кадобна.  

 

6.Дати дозвіл гр.Лазоришин Ярославі Федорівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2294 га,  надану для  ведення 

особистого селянського господарства  в селі Кадобна.   

 

7.Дати дозвіл гр.Лазоришин Ярославі Федорівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1034 га,  надану для  ведення 

особистого селянського господарства  в селі Кадобна.     

                                                                                                                          

8.Дати дозвіл гр.Лазоришин Ярославі Федорівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3408 га,  надану для  ведення 

особистого селянського господарства  в селі Кадобна.    

                                                                                                                           

9.Дати дозвіл гр.Білецькій Марії Михайлівні  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1899 га,  надану для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Шевченка,18 в селі Кадобна.  

                                                                                                                        

10. Дати дозвіл гр.Одосію Зіновію Михайловичу та Одосію Михайлу 

Миколайовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0562 га,  надану для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  по вул.Відродження, буд.6 в селищі 

Брошнів-Осада. 
 

 

Брошнів-Осадський селищний   голова                              Назарій Іванів                                              
 

 


