
Додаток до рішення міської ради  

від 23.12.2021 № 858-14/2021 "Про внесення 

змін в Програму земельних відносин, 

розробки та ведення містобудівної 

документації Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік" 

 

Заходи Програми 

№ 

п/п 
Найменування заходу Виконавець 

Сума 

коштів 

грн. 

Терміни 

виконання 

1 Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Стримба, Лісна Тарновиця 

Управління 

земельних 

ресурсів 

109 900 протягом 

року 

1.1 Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Гвізд 

Управління 

земельних 

ресурсів 

 

89 000 

протягом 

року 

1.2 Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Назавизів, с.Мирне, 

м.Надвірна 

Управління 

земельних 

ресурсів 

 

317 800 

протягом 

року 

2 Створення обмінного файлу XML для внесення 

до автоматизованої системи державного 

земельного кадастру відомостей про межу 

адміністративно-територівальної одиниці 

населеного пункту села Лісна Тарновиця 

Управління 

земельних 

ресурсів 

9 000 

 

протягом 

року 

3 Створення обмінного файлу XML для внесення 

до автоматизованої системи державного 

земельного кадастру відомостей про межу 

адміністративно-територівальної одиниці 

населеного пункту села Назавизів 

Управління 

земельних 

ресурсів 

9 000 

 

протягом 

року 

 

4 Створення обмінного файлу XML для внесення 

до автоматизованої системи державного 

земельного кадастру відомостей про межу 

адміністративно-територівальної одиниці 

населеного пункту села Мирне 

Управління 

земельних 

ресурсів 

9 000 

 

протягом 

року 

 

5 Інвентаризація  земель Управління 

земельних 

ресурсів 

22 500 

 

протягом 

року 

 

6 Розробка документації із землеустрою 

 

 

Управління 

земельних 

ресурсів 

94 000 

 

протягом 

року 

 

7 Проведення моніторингу меліоративного стану 

осушувальних земель на території 

Надвірнянської міської ради в урочищі «Чверки» 

в м. Надвірна Івано-Франківської області 

Управління 

земельних 

ресурсів 

30 000 протягом 

року 

 

8 Містобудівний кадастр Послуги з розробки 

програмного забезпечення: підсистема 

«Геопортал містобудівного кадастру» 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

60 000 

 

протягом 

року 

 

9 Розроблення плану зонування території міста 

Надвірна з локальними змінами по уточненню 

функціонального використання земельних 

ділянок"  

Управління 

архітектури та 

містобудування  

140 000 протягом 

року 

 

10 Розроблення детального плану території для 

будівництва та обслуговування кладовища, в 

с.Лісна Тарновиця,   на  вул. Кобилянської, б/н,  

Надвірнянської міської територіальної  громади 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

19 461 протягом 

року 

 

 Всього 909 661  

          

          Секретар міської ради                                                     Пекарський Т.М. 


