
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Двадцять шоста сесія восьмого скликання 

 

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я  
 

  

від 12 серпня 2022 року                                                                                          с. Верхня 

№ ___-26/2022 

 
Про надання дозволу на розроблення  
проекту детального плану території в  
с. Гуменів, вул. Зелена з метою будівництва  
та обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши звернення гр. Бабія Юрія Васильовича, жителя с. Гуменів, вул. 
Зелена, 20а про надання йому дозволу на розроблення проекту детального плану території 
в с. Гуменів, вул. Зелена з метою будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,2500 га, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним 
Кодексом України, Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 
23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення 
земель», відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного 
земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р., № 1051, 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. Дати дозвіл гр. Бабію Юрію Васильовичу, жителю с. Гуменів, вул. Зелена, 20а 

на розроблення проекту детального плану території в с. Гуменів, вул. Зелена з метою 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на земельній ділянці орієнтовною площею 0,2500 га. 

2. Замовником розроблення проекту детального плану території визначити 
виконавчий комітет Верхнянської сільської ради. 

3. Фінансування робіт з розроблення проекту детального плану території 
здійснювати за рахунок власних коштів гр. Бабія Юрія Васильовича, жителя с. Гуменів, 

вул. Зелена, 20а. 

4. Рекомендувати виконавчому комітету Верхнянської сільської ради замовити 
розроблення проекту детального плану території в організації, яка отримала ліцензію на 
проведення відповідних робіт, згідно з чинним законодавством. 



 

 

5. Укласти тристоронній договір на розроблення проекту детального плану 
території земельної ділянки, вказаного в пункті 1 цього рішення, між виконавчим 
комітетом Верхнянської сільської ради, платником та розробником детального плану 
території. 

6. Виконавчому комітету Верхнянської сільської ради забезпечити оприлюднення 
даного рішення в засобах масової інформації. 

7. Виконавчому комітету Верхнянської сільської ради подати відповідну 
документацію на розгляд та затвердження сесії Верхнянської сільської ради. 

8. 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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