
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

Восьма (позачергова) сесія 

РІШЕННЯ 

від 06 жовтня 2021 року                                                                смт Печеніжин 

№641-8/2021 

 

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

Розглянувши  заяву гр.  Яремчук Любомира Ілліча  жителя  с. Княждвір 

вул. ***   Коломийського району Івано-Франківської області, який діє на 
підставі довіреності від імені Романовської Любові Миколаївни, сертифікат 
на право на земельну частка ( пай ) серія ІФ  № 017053 виданий Мельнику 
Миколі Михайловичу, свідоцтво про право на спадщину за законом від 
29.03.2021 року № 243, копію технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
копію витягів з Державного    земельного   кадастру  про  земельну  ділянку  
за    № НВ-5318834952021  від 03.09.2021 року;        № НВ-6814480052021  

від 19.08.2021 року, рекомендації комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи,  керуючись ст. 26 п. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.17, 16, 21 розділ Х. 
Перехідні положення Земельного кодексу України, Законом України « Про 
порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам 
земельних часток ( паїв ) », Печеніжинська селищна рада    

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Романовської Любові Миколаївни жительки   с. Княждвір вул. ***    

Коломийського району Івано-Франківської області загальною площею   
0,5269 га. в тому числі : 

  Ділянка № 1 площею  0,3319  га,  кадастровий номер  
2623285000:03:001:0096 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва; 
         Ділянка № 2 площею  0,1950 га, кадастровий номер  

2623285000:03:001:0095 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.   

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

3.  Право власності на земельні ділянки ( кадастровий номер 
2623285000:03:001:0096; 2623285000:03:001:0095; ) виникає з моменту 



державної реєстрації  цього права відповідно до Закону України «  Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ». 

 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    І. Довірак 
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