
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

Одинадцята (позачергова) сесія 

ІІ пленарне засідання  
РІШЕННЯ 

від 23 серпня 2022 року                                                               смт Печеніжин 

№844-11/2022 
 

Про надання в оренду невитребувані  
земельні частки (паї) з розробленням 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості)  
 

Розглянувши лист ТзОВ «АКРІС-ЗАХІД» про надання в оренду 
невитребувані земельні частки (паї) з розробленням технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на території смт. Печеніжин Коломийського району Івано-

Франківської області Печеніжинської селищної ради, враховуючи 
рекомендації комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони природи, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, 
ст.55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України №2145-IX від 24.03.2022 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов 
для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», 

Печеніжинська селищна рада 

 

В И Р I Ш И Л А: 
 

1. Відмовити ТзОВ «АКРІС-ЗАХІД» у наданні в оренду 
невитребувані земельні частки (паї) терміном на 7 років з розробленням 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на території смт. Печеніжин Коломийського 
району Івано-Франківської області Печеніжинської селищної ради. 

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

 

 

Селищний голова                                                        Ігор ДОВІРАК 

 

 

 



ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Печеніжинської селищної ради  
Про надання в оренду невитребувані земельні частки (паї) з 

розробленням 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 № 5 від 04.02.2022 року від ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» 
          (підстава для розроблення) 

Головний розробник   _______________ В.І. Перегінчук 

Погоджено без зауважень 

Спеціаліст I категорії  
(юрисконсульт)    _____________ О.В. Недільська 

Заступник селищного голови 

 з питань діяльності виконавчих  
органів ради    _____________ Л.М. Андрійчук 

Секретар  
селищної ради    _____________ О.В. Дудінчук 

Голова постійної 
комісії селищної ради    _______________ Д.В. Чорний 

 

      _______________ К.В. Лапчинський 

 

      _______________ В.С. Сметанюк 

 

      _______________ М.В. Ільчишин 

 

      _______________ Р.Ф. Пнівчук 

 

Староста     _____________ __________________ 

Пропозиції до проекту рішення:_________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Внесли пропозиції до проекту рішення: 
___________________     _____________     _________________ 
                (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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