


ВИСНОВОК
про розгляд документації із землеустрою

1. Назва документації із землеустрою, що розглядається: Технічна документація із 
землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної 
власності за межами населених пунктів  Вербівської сільської ради Рожнятівського району 
Івано-Франківської області.

2. Замовник документації із землеустрою: Головне управління Держгеокадастру у 
Івано-Франківській області .

3. Розробник документації із землеустрою: ТОВ "Ренесанс - Груп".

4. Дата подання на погодження: 28.09.2020.

5. Підстава для розроблення документації із землеустрою: Наказ Головного 
управління Держгеокадастру у Івано-Франківській області від 24.01.2020 року № 9-95/15-
20-СГ.

6. Основні характеристики земельної ділянки відповідно до документації із 
землеустрою:

1) адреса (місце розташування): Івано-Франківська область Рожнятівський район 
Вербівська сільська рада;

2) загальна площа: 11,5571 га;

3) категорія земель:

на момент складення документації із землеустрою: землі сільськогосподарського 
призначення;

запропоновано документацією із землеустрою: землі сільськогосподарського 
призначення;

цільове призначення земельної ділянки, код згідно з Класифікацією видів 
цільового призначення земель:

на момент складення документації із землеустрою: землі запасу 16.00;

запропоновано документацією із землеустрою: землі запасу 16.00;

склад угідь:

на момент складення документації із землеустрою: рілля, сіножаті;

запропоновано документацією із землеустрою: рілля;

форма власності:

на момент складення документації із землеустрою: державна;

запропоновано документацією із землеустрою: державна;

4) належність земельної ділянки до особливо цінних земель: не належать;

5) наявність обмежень на земельній ділянці: відсутні.

7. Необхідність проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 
документації: відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про державну експертизу  
землевпорядної документації".

8. Аналіз документації із землеустрою на відповідність її положень вимогам 
земельного законодавства та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим 
актам, документації із землеустрою: Технічна документація із землеустрою щодо 



інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами 
населених пунктів  Вербівської сільської ради Рожнятівського району Івано-Франківської 
області відповідає земельному законодавству та прийнятим відповідно до нього 
нормативно-правовим актам.

9. Зауваження та пропозиції до документації із землеустрою: зауваження відсутні ;

пропозиції відсутні .

10. Підсумкова оцінка документації із землеустрою: Технічна документація із 
землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної 
власності за межами населених пунктів  Вербівської сільської ради Рожнятівського району 
Івано-Франківської області погоджується.

Строк дії висновку необмежений.

Експерт державної експертизи Драгунова Юлія Семенівна

Примітка. Підпункти 3-5 пункту 6 висновку не заповнюються в разі розгляду схем землеустрою і техніко-
економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одиниць; проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-
заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, 
історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних 
зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; робочих проектів 
землеустрою.










































































































































































































































