
 

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 

№ 527-33/2023 

 

Про затвердження технічної документації  
із землеустрою щодо об’єднання земельних  
ділянок комунальної власності, що знаходяться  
за межами населеного пункту с. Верхня, урочище  
«Господарський двір» у межах території  
Верхнянської сільської ради Калуського району 

 

Розглянувши звернення гр. Даниліва Володимира Степановича, жителя с. Верхня, 

вул. Стуса про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності, що знаходяться за межами населеного пункту с. 
Верхня, урочище «Господарський двір» для подальшого надання сформованої земельної 
ділянки йому в оренду для обслуговування нежитлових приміщень, які знаходяться у його 

власності та заслухавши інформацію сільського голови Верхнянської сільської ради М. Б. 
Маліборського про проведення об’єднання земельних ділянок комунальної власності згідно 
чинного законодавства, керуючись ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 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», беручи до уваги Витяг з ДЗК про 
земельну ділянку від 17.02.2023 року, № НВ-4800104492023, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок комунальної власності за цільовим призначенням 01.17 Земельні ділянки запасу: 
діл. 1 за кадастровим номером 2622880800:02:002:0461 площею 0,0992 га; 



діл. 2 за кадастровим номером 2622880800:02:002:0384 площею 0,0612 га, 

які знаходяться за межами населеного пункту с. Верхня, урочище «Господарський двір» у 
межах території Верхнянської сільської ради Калуського району у одну сформовану 

земельну ділянку за кадастровим номером 2622880800:02:002:0495 загальною площею  
0,1604 га за цільовим призначенням 01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами), яка утворилась 
в результаті об’єднання. 

2. Посадовим особам у відповідності до функціональних обов’язків забезпечити 
проведення робіт щодо здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 

права комунальної власності на земельну ділянку за кадастровим номером 
2622880800:02:002:0495 загальною площею  0,1604 га за цільовим призначенням 01.17 

Земельні ділянки запасу, згідно чинного законодавства.  
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 
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