
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Двадцять дев’ята сесія восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 04 листопада 2022 року                                                                                          с. Верхня 

№ 492-29/2022 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо інвентаризації  
земельної ділянки площею 14,7827 га за кадастровим  
номером 2622882000:02:002:0150, яка знаходиться  
в урочищі "Господарський двір" за межами населеного  
пункту с. Довгий Войнилів в межах території  
Верхнянської сільської ради Калуського району згідно  
державного акту на право приватної власності на землю  
від 28 листопада 2002 року серія РІ 194396 та з метою  

внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

 

Розглянувши звернення гр. Петріва Василя Васильовича, жителя с. Довгий 
Войнилів про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки площею 14,7827 га за кадастровим  номером 
2622882000:02:002:0150, яка знаходиться в урочищі "Господарський двір" за межами 
населеного пункту с. Довгий Войнилів в межах території Верхнянської сільської ради 
Калуського району згідно державного акту на право приватної власності на землю від 28 
листопада 2002 року серія РІ 194396, виданого гр. Петрів Ярославі Михайлівні (матері 
заявника) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельній ділянці 
площею 1,22 га та з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру (ДЗК), 
беручи до уваги подані документи та графічні матеріали, заслухавши старосту с. Довгий 
Войнилів Ладаняка В. М., керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державний 
земельний кадастр», , Земельним кодексом України, враховуючи Постанову КМУ від 5 
червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» із 
змінами внесеними згідно з Постановою КМУ № 1098 від 20.10.2021, 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 земельної ділянки площею 14,7827 га за кадастровим  номером 
2622882000:02:002:0150, яка знаходиться в урочищі "Господарський двір" за межами 



населеного пункту с. Довгий Войнилів в межах території Верхнянської сільської ради 
Калуського району згідно державного акту на право приватної власності на землю від 28 
листопада 2002 року серія РІ 194396 та з метою внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру (ДЗК). 

1.1. Державний акт на право приватної власності на землю від 28 листопада 2002 року 
серія РІ 194396, виданий гр. Петрів Ярославі Михайлівні для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на земельній ділянці площею 1,22 га в с. Довгий 
Войнилів. 

2. Фінансування робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки площею 14,7827 га за кадастровим  номером 
2622882000:02:002:0150, яка знаходиться в урочищі "Господарський двір" за межами 
населеного пункту с. Довгий Войнилів в межах території Верхнянської сільської ради 
Калуського району згідно державного акту на право приватної власності на землю від 28 
листопада 2002 року серія РІ 194396 та з метою внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру (ДЗК) здійснити за рахунок власних коштів гр. Петріва Василя 
Васильовича, жителя с. Довгий Войнилів. 

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 


	ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

