
 

 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

______________ сесія 

РІШЕННЯ 

від __________ 2022 року                                                   смт. Печеніжин 

№ 

 
Про внесення змін в рішення 

Печеніжинської селищної ради  
від 15 грудня 2022 року №923-13/2022  

 

Розглянувши заяву ТзОВ «АКРІС-ЗАХІД», з метою впорядкування угідь, 
забезпечення ведення Державного земельного кадастру, формування земельних 
ділянок колективної власності смт. Печеніжин, керуючись ст. ст. 12, ч.ч. 1, 2 ст. 
83, ст. 122, п. 21, 27 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 
України, ст. 57 Закону України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України 
«Про державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України 
№ 476 від 05.06.2019 року «Про затвердження Порядку проведення 
інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», Законом України №2498-VІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні» пунктом 34 частини 1 статті 26, пунктом 6-

1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи, Печеніжинська селищна 
рада 

 

В И Р I Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни в пункт 2 рішення Печеніжинської селищної ради від 15 
грудня 2023 року №923-13/2022 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо інвентаризації земель невитрибуваних земельних часток 
(паїв) на території смт.Печеніжин» та викласти в новій редакції: 

«1. Провести інвентаризацію невитребуваних (нерозподілених) земельних 
часток (паїв) сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 
населеного пункту смт. Печеніжин Печеніжинської селищної ради 
Коломийського району Івано-Франківської області, шляхом складання 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та подальшої передачі 
земельних ділянок в оренду. 



2. Фінансування робіт із розробки технічної документації здійснити з 
місцевого бюджету, або джерел не заборонених законодавством.  

3. Зобов’язати ТзОВ «АКРІС-ЗАХІД» при розробці технічної документації 
щодо інвентаризації земель невитрибуваних земельних часток (паїв) на 
території смт.Печеніжин врахувати проект землеустрою щодо організації 
території селянських господарств з врахуванням заходів по охоронні земель 
смт. Печеніжин Печеніжинської селищної ради Коломийського району Івано-

Франківської області 2006 року. 
3. Розроблену за результатами проведення інвентаризації земель 

документацію із землеустрою, яка погоджена в порядку, встановленому ст. 186 
Земельного кодексу України подати на розгляд та затвердження сесії 
Печеніжинської селищної ради. 

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».  

 

 

Селищний голова                                                  Ігор ДОВІРАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення селищної ради  
Про внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради  від 15 грудня 

2022 року №923-13/2022 
(назва документа) 

 

Проект рішення розроблено: головний спеціаліст відділу земельних 

відносин  Дем’янчук Н.С. 
(найменування головного розробника) 

 

Заява № 90/02-53/140 від 24.01.2023 року від ТзОВ «АКРІС-ЗАХІД» 
( підстава для розроблення) 

Головний розробник    _______________Н.С.Дем’янчук 

Погоджено без зауважень 

Заступник голови селищної ради 

згідно розподілу обов’язків   _______________Л.М.Андрійчук 

Спеціаліст І категорії (юрисконсульт)  
відділу комунікації та документообігу    ___________  О.В.Недільська 

Голова (и) постійної(их) 
комісії (й) селищної ради ОТГ  ______________ Д.В.Чорний 

       _____________   К.В.Лапчинський 

       _________________  В.С.Сметанюк 

       ______________  М.В.Ільчишин  

       ______________  Р.Ф.Пнівчук 

 

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) 
____________________________              ____________________             __________________________ 

                (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) 
 « ___»_____________2023  р. 
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