
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

Восьма (позачергова) сесія 

РІШЕННЯ 

від 06 жовтня 2021 року                                                                смт Печеніжин 

№666-8/2021 

 

Про надання дозволу на поділ та 

 розробку технічної  документації із 

 землеустрою щодо поділу та об’єднання 

 земельної ділянки комунальної власності 
Розглянувши витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності індексний номер 145231315  від 
14.11.2018 року, керуючись статтями 12, 83, 186 Земельного кодексу 
України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», статтею 27 Закону 
України «Про Державний земельний кадастр», статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження 
Порядку ведення Державного земельного кадастру», селищна рада  
 

В И Р I Ш И Л А: 
1.  Надати дозвіл на поділ земельної ділянки комунальної власності ур.      

« Царина » с. Сопів  загальною площею 49,0 га з кадастровим номером 
2623286900:02:003:1002 з земель запасу ( земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або користування 
громадянам чи юридичним особам для іншого сільськогосподарського 
призначення)  а саме:   

земельна ділянка №1 - площею 45,0 га; 
               земельна ділянка №2 - площею 0,20 га; 

земельна ділянка №3 - площею 0,20 га; 
земельна ділянка №4 - площею 0,20 га; 
земельна ділянка №5 - площею 0,20 га; 
земельна ділянка №6 - площею 0,20 га. 
земельна ділянка №7  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №8  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №9  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №10  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №11 -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №12  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №13  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №14  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №15  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №16  -  площею  0,20 га. 



земельна ділянка №17 -  площею  0,20 га. 

земельна ділянка №18 -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №19 -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №20  -  площею  0,20 га. 
земельна ділянка №21  -  площею  0,20 га. 

          2. Розробити технічну  документацію із  землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельної ділянки комунальної власності зазначеної у пункті №1. 
            3. Внести зміни до Державного земельного кадастру про земельні 
ділянки, які утворилися в результаті поділу. 

  4. Здійснити державну реєстрацію права власності на новостворені 
земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  
           5. 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     І. Довірак 
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