
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Двадцять четверта сесія восьмого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 28 червня 2022 року                                                                                          с. Верхня 

№ 451-24/2022 

 

Про затвердження проекту детального 

планування території щодо зміни цільового  
призначення земельної ділянки для  
будівництва та обслуговування будівель  
торгівлі – для обслуговування крамниці та  
кафе по вул. Войнилівська, 102 за межами  
населеного пункту с. Верхня в межах території  
Верхнянської сільської ради Калуського району  
Івано-Франківської області 
 

Розглянувши звернення та подані документи гр. Когута Івана Володимировича, 

жителя м. Калуш, вул. Рубчака, 11/51 про затвердження проекту детального планування 

території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі – для обслуговування крамниці та кафе по вул. 
Войнилівська, 102 за межами населеного пункту с. Верхня, керуючись статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, статтями 8, 
10, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом 
міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», 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 проект детального планування території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – для 
обслуговування крамниці та кафе по вул. Войнилівська, 102 за межами населеного пункту с. 
Верхня в межах території Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-

Франківської області. 
2. Посадовим особам у відповідності до розподілу функціональних обов’язків та 

секретарю сільської ради М. Ситник забезпечити оприлюднення проекту детального 
планування території та цього рішення на офіційному сайті сільської ради згідно з вимогами 
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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