
 

 

                                                                                                            
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд  

площею 0,0688га вул. Лесі Українки за кадастровим номером  

2625885801:01:004:1032, село Ст. Лисець гр. Гуменяк Олександри Миколаївни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                     в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд  

площею 0,0688га вул. Лесі Українки за кадастровим номером  

2625885801:01:004:1032, село Ст. Лисець гр. Гуменяк Олександри Миколаївни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд  площею 

0,0688га вул. Лесі Українки за кадастровим номером  2625885801:01:004:1032, 

село Ст. Лисець гр. Гуменяк Олександри Миколаївни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 
 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,37га урочище 

«Трупарня» за кадастровим номером  2625885800:02:003:1039, село Ст. Лисець 

гр. Балан Надії Василівни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                     в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,37га урочище 

«Трупарня» за кадастровим номером  2625885800:02:003:1039, село Ст. Лисець 

гр. Балан Надії Василівни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,37га урочище «Трупарня» за 

кадастровим номером  2625885800:02:003:1039, село Ст. Лисець гр. Балан Надії 

Василівни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 
 

 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

площею 0,15га за кадастровим номером  2625855600:01:002:0799, вулиця 

Іваниківська перша,4 селище Лисець гр. Волосянко Оксани Іванівни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                   в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

площею 0,15га за кадастровим номером  2625855600:01:002:0799, вулиця 

Іваниківська перша,4 селище Лисець гр. Волосянко Оксани Іванівни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,15га за кадастровим номером  

2625855600:01:002:0799,вулиця Іваниківська перша,4 селище Лисець гр. 

Волосянко Оксани Іванівни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 
 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,02га за кадастровим номером  

2625855600:01:002:0800, вулиця Іваниківська перша селище Лисець гр. 

Волосянко Оксани Іванівни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                      в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,02га за кадастровим номером  

2625855600:01:002:0800, вулиця Іваниківська перша селище Лисець гр. 

Волосянко Оксани Іванівни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,02га за кадастровим номером  

2625855600:01:002:0800, вулиця Іваниківська перша селище Лисець гр. 

Волосянко Оксани Іванівни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 

 

 

 
 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 

 

 

 

 



 

                                                          
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 
 

«Про затвердження інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності» 
 

Відповідно до ст.12,79-1,92,122, Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019р. №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», враховуючи висновки та рекомендації  постійної комісії з 

питань містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- 

комунального господарства. 
 

                                                       в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію із інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності пл.0,06га кадастровий номер 2625855600:01:002:0803 по 

вул. Костюка селище Лисець Івано-Франківського району ,Івано-Франківської 

області. 

2. Розроблену технічну документацію із землеустрою затвердити  відповідно  

до вимог чинного законодавства України та внести відомості про земельну 

ділянку до державного земельного кадастру. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 
 

 

 

 

 

       Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
 



                                                          
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023року.                                                     селище Лисець 
 

«Про затвердження інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності» 
 

Відповідно до ст.12,79-1,92,122, Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019р. №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», враховуючи висновки та рекомендації  постійної комісії з 

питань містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- 

комунального господарства. 
 

                                                         в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію із інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності пл.0,0550га кадастровий номер 2625855600:01:002:0802 

по вул. Костюка селище Лисець Івано-Франківського району ,Івано-

Франківської області. 

2. Розроблену технічну документацію із землеустрою затвердити  відповідно  

до вимог чинного законодавства України та внести відомості про земельну 

ділянку до державного земельного кадастру. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 
 

 

 

 

 

       Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 

 

 

 



                                                                                                          
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,43га урочище 

«Гарашівка» за кадастровим номером  2625885800:08:001:1083, село Ст. Лисець 

гр. Балан Галини Іванівни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                       в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,43га урочище 

«Гарашівка» за кадастровим номером  2625885800:08:001:1083, село Ст. Лисець 

гр. Балан Галини Іванівни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0,43га урочище «Гарашівка» за 

кадастровим номером  2625885800:08:001:1083, село Ст. Лисець гр. Балан 

Галини Іванівни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 

 
 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0670га за кадастровим 

номером  2625855600:02:001:0839, вулиця Стефаника селище Лисець гр. 

Роздільської Марії Павлівни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0670га за кадастровим 

номером  2625855600:02:001:0839, вулиця Стефаника селище Лисець гр. 

Роздільської Марії Павлівни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,0670га за кадастровим номером  

2625855600:02:001:0839, вулиця Стефаника селище Лисець гр. Роздільської 

Марії Павлівни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 
 

 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 

 
 

                                                                    
 



                                                  У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 сесія VІІІ демократичного скликання 
                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 09 березня 2023року.                                                     селище Лисець 

                                                      

«Про затвердження проекту землеустрою щодо  

 відведення земельної ділянки цільове 

 призначення якої змінюється» 

 

 Розглянувши заяву гр. Сеньківа Михайла Ярославовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд кадастровий номер 2625885800:08:001:1058 село Ст.Лисець. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                     в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити гр. Сеньківу Михайлу Ярославовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства у землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

кадастровий номер 2625885800:08:001:1058 село Ст.Лисець. 

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 
 

 

 

 

 

 

       Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 

 

 
 

 

                                                                                                            
 

                                                     У К Р А Ї Н А 



                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про передачу земельної ділянки 

 у приватну власність» 

 

Розглянувши технічну документацію, щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд  площею 0,0832за 

кадастровим номером 2625855600:02:002:0990, вулиця Довга,30 селище Лисець 

гр. Тацакович Ірини Ярославівни. 

Лисецька селищна рада 
 

 

                                                  в и р і ш и л а : 

 
1.Передати у приватну власність земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  площею 

0,0832за кадастровим номером 2625855600:02:002:0990, вулиця Довга,30 

селище Лисець гр. Тацакович Ірини Ярославівни. 

2. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 

 

 

 

 
 

       Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

                                                  У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 



                          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 сесія VІІІ демократичного скликання 
                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 09 березня 2023року.                                                     селище Лисець 

                                                      

«Про затвердження проекту землеустрою щодо  

 відведення земельної ділянки цільове 

 призначення якої змінюється» 

 

 Розглянувши заяву гр. Бойчука Володимира Васильовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд кадастровий номер 2625855600:02:001:0843 селище Лисець. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                     в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити гр. Бойчуку Володимиру Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства у землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

кадастровий номер 22625855600:02:001:0843 селище Лисець. 

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 
 

 

 

 

 

 

       Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

                                                                                                            
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 



                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про затвердження технічної документації» 

 

Розглянувши  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,06га за кадастровим номером  

2625855600:01:001:1522, масив «Східний» селище Лисець гр.Дашковець 

Світлани Степанівни. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                в и р і ш и л а : 

 
1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,06га за кадастровим номером  

2625855600:01:001:1522, масив «Східний» селище Лисець гр.Дашковець 

Світлани Степанівни. 

2.Передати у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,06га за кадастровим номером  

2625855600:01:001:1522, масив «Східний» селище Лисець гр.Дашковець 

Світлани Степанівни. 

3. Внести відомості про дані земельної ділянки до ДРРП. 

 

 
 

 

 

 

Селищний голова                                                          Анатолій  ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                              ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 



                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023 року.                                                     селище Лисець 

 

«Про дозвіл на реконструкцію  

 виробничих приміщень» 

 

Розглянувши заяву гр. Гринечка Ярослава Дмиитровича про надання дозволу 

на реконструкцію виробничих приміщень по вул.Коцюбинського,5 на 

земельній ділянці комунальної власності кадастровий номер 

2625855600:01:004:0874 по вул.Коцюбинського,5 в селі Ст. Лисець. 

Лисецька селищна рада 
 

                                                в и р і ш и л а : 

 
1.Надати гр. Гринечку Ярославу Дмитровичу дозвіл на реконструкцію 

виробничих приміщень на земельній ділянці комунальної власності 

кадастровий номер 2625855600:01:004:0874 по вул.Коцюбинського,5 в селі 

Ст.Лисець. 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 

 

 
 

 

 

 

Селищний голова                                                          Анатолій ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
 

                                                     У К Р А Ї Н А 

                                     ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                              ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



                   28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2023року.                                                     селище Лисець 

 

 

«Про розроблення детального  

    плану території» 

 

Розглянувши заяву Данилика Віктора Михайловича  про розроблення 

детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 

262585800:08:001:1055 в селі Ст. Лисець яка змінюється з земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд. 

Лисецька селищна рада 

 

                                           в и р і ш и л а 

 
1. Надати дозвіл гр. Данилику Віктору Михайловичу  на розроблення 

детального плану території земельної ділянки кадастровий номер 

262585800:08:001:1055 в селі Ст. Лисець яка змінюється з земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд. 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           

                                                     У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

 09 березня 2023р.                                                     селище Лисець 

 

 

«Про надання дозволу  

на розроблення документації із  

землеустрою» 

 

Відповідно до ст.12,79-1,92,122, Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019р. №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», враховуючи висновки та рекомендації  постійної комісії з 

питань містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- 

комунального господарства. 
 

                                                         в и р і ш и л а : 

 
1.Провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною  площею 0,20га , яка знаходиться  по вул. Січових Стрільців в 

селищі Лисець  Лисецької селищної ради ,Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

2.Розроблену технічну документацію із землеустрою земельної ділянки 

містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- комунального 

господарства. затвердити  відповідно  до вимог чинного законодавства України 

та внести відомості про земельну ділянку до державного земельного кадастру. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 

 
 

  

 Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
 

                                                                    
 

 

 
                                                                                           

                                                     У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

 09 березня 2023р.                                                     селище Лисець 

 

 

«Про надання дозволу  

на розроблення документації із  

землеустрою» 

 

Відповідно до ст.12,79-1,92,122, Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019р. №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», враховуючи висновки та рекомендації  постійної комісії з 

питань містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- 

комунального господарства. 
 

                                                         в и р і ш и л а : 

 
1.Провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,8га «Стадіон», яка знаходиться  по вул. Чорновола в 

селищі Лисець  Лисецької селищної ради ,Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

2.Розроблену технічну документацію із землеустрою земельної ділянки 

містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- комунального 

господарства. затвердити  відповідно  до вимог чинного законодавства України 

та внести відомості про земельну ділянку до державного земельного кадастру. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 

 
 

 Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
 

 

 

 

 

 
                                                                                           

                                                     У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



28 сесіяVІІІ демократичного скликання 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

 09 березня 2023р.                                                     селище Лисець 

 

 

«Про надання дозволу  

на розроблення документації із  

землеустрою» 

 

Відповідно до ст.12,79-1,92,122, Земельного кодексу України, статті 50 Закону 

України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019р. №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», враховуючи висновки та рекомендації  постійної комісії з 

питань містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- 

комунального господарства. 
 

                                                         в и р і ш и л а : 

 
1.Провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності площею 

0,30га, під очисні споруди яка знаходиться  в селі Ст. Лисець  Лисецької 

селищної ради ,Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

2.Розроблену технічну документацію із землеустрою земельної ділянки 

містобудування  будівництва  земельних  відносин  житлового- комунального 

господарства. затвердити  відповідно  до вимог чинного законодавства України 

та внести відомості про земельну ділянку до державного земельного кадастру. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування,  будівництва, земельних  відносин,  житлового- 

комунального господарства, комунальної власності та охорони 

природи(Олексій Волосянко). 

 
 

  

 Селищний голова                                                       Анатолій ЛУЩАК 
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