
УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (п'ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року                                        смт. Рожнятів 

№ 422 - 15/2021 

 

Про поділ земельної ділянки за межами  

населеного пункту с.Сваричів 

в урочищі "Гора" 

  

 Розглянувши заяви жителів с.Сваричів, керуючись статтями 12, 83, 116,  

122, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», статей 19, 56 Закону України «Про землеустрій», 

рекомендаціями постійної комісії містобудування, будівництва, земельних 

відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія селищної  

ради 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Розробити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки комунальної  власності   із земель сільськогосподарського 

призначення площею 13,7112 га (кадастровий номер 

2624885100:02:003:0543), яка розташована в урочищі "Гора" за межами  

населеного пункту с.Сваричів на 106 (сто шість) земельних ділянок, з них: 

одна ділянка - площею 0,2125 га, 9 ділянок - площами 0,2018га, 19 ділянок - 

площами 0,1010га, 13 ділянок - площами 0,1009 га, 2 ділянки - площами 

0,3027 га, 1 – площею 0,2019, 1- площею 0,1008га, 1 – площею 0,2020га, 4 – 

площами 0,2024 га, 1 – площею 0,5057 га, 51 – площами 0,1012 га, 1 – 

площею 0,2023га, 1 – площею 0,3036га, 1 – площею 0,1002 га. 

2. Селищному голові укласти договір з ліцензованою проектною 

організацією по розробленню технічної документації із землеустрою щодо 

поділу вищезгаданої ділянки. 

3. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення   покласти на  постійну  

комісію містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та 

охорони навколишнього середовища. 

 

Селищний  голова                                                              Василь РИБЧАК 
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площами 0,2024 га, 1 – площею 0,5057 га, 51 – площами 0,1012 га, 1 – 

площею 0,2023га, 1 – площею 0,3036га, 1 – площею 0,1002 га. 

2. Селищному голові укласти договір з ліцензованою проектною 
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Із оригіналом вірно 

Селищний  голова                                                              Василь РИБЧАК 

 

 


