
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
Коломийського району Івано-Франківської області 

 

Проект РІШЕННЯ 

 

Про надання дозволу на виготовлення  
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Тимінської Ганни Степанівни, яка зареєстрована 

по вул. *** в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської 
області про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, враховуючи рекомендації комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 
керуючись ст.ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної 
громади 

 

В И Р I Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Тимінській Ганні Степанівні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,3476 га, яка 
розташована по вул. *** в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-

Франківської області (в межах населеного пункту). 
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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення селищної ради ОТГ 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  

  (назва документа) 

 

Проект рішення розроблено: Перегінчук В.І. 
(найменування головного розробника) 

 

Заява № 955/21 від 07.06.2021 року від гр. Тимінська Г.С. 
          (підстава для розроблення) 

 

Погоджено без зауважень 

Головний розробник    _______________ В.І. Перегінчук 

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 

 

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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