
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від 2019 року        смт. Печеніжин 
 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
та передати її у приватну власність 
 

Розглянувши заяву гр. Семків Надії Василівни, яка зареєстрована по 
вул. *** в с. Кийданці, копію технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку за № НВ-
2607541972019, від 07.08.2019, керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 35 
Закону України «Про землеустрій», Печеніжинська селищна рада об’єднаної 
територіальної громади 

В И Р I Ш И Л А: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семків Надії 
Василівни на загальну площу 0,2500 га, яка розташована в с. Кийданці по 
вул. *** Коломийського району Івано-Франківської області (в межах 
населеного пункту). 

2. Передати у власність гр. Семків Надії Василівні земельну 
ділянку, яка розташована по вул. *** в с. Кийданці Коломийського району 
Івано-Франківської області (в межах населеного пункту) на загальну площу 
0,2500 га, в тому числі: 

• для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

загальна площа – 0,2500 га, в тому числі: малоповерхова забудова – 
0,0102 га малоповерхова забудова – 0,0034 га, малоповерхова забудова – 
0,0106 га, малоповерхова забудова – 0,1147 га, багаторічні насадження – 
0,0135 га, рілля – 0,0976 га, кадастровий номер 2623285003:01:001:0164. 

3. На ділянці де проходять наземні та підземні комунікації не 
заперечувати проводити ремонтні роботи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи. 
 
 
 



 
ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення селищної ради ОТГ 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

(назва документа) 

 
Проект рішення розроблено: Перегінчук В.І. 

(найменування головного розробника) 
 

Заява № 1461/19 від 11.09.2019 року від гр. Семків Н.Д. 
( підстава для розроблення) 

 
Погоджено без зауважень 
 
Головний розробник    _______________ _________________ 
 
Селищний голова ОТГ    _______________ _________________ 
 
 
Голова (и) постійної(их) 
комісії (й) селищної ради ОТГ  _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
Внесли пропозиції до проекту рішення: 
___________________        _____________         _________________ 
                (посада)                                          (підпис)                                    (ім'я та прізвище) 
 
____________________________              ____________________             __________________________ 
                (посада)                                        (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
 
____________________________              ____________________             __________________________ 
                (посада)                                        (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
 
____________________________              ____________________             __________________________ 
                (посада)                                        (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
Пропозиція врахована: 
____________________________              ____________________              __________________________ 
(посада керівника головного розробника)            (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
Пропозиція не врахована: 
____________________________              ____________________              __________________________ 
(посада керівника головного розробника)            (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
 « ___»_____________20_  р. 
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