
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

 
                                       смт. Печеніжин 

 

Про затвердження акту   
 комісії  № 3 від 

 28.07.2021 року в с. Сопів 

 

Розглянувши колективну заяву жителів горішнього кута с. Сопів,  

акт  комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи № 3 від 28.07.2021 року, керуючись ст. 12,  Земельного 
кодексу України, п.34 ст.26, ст.33,  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада  

 

 

В И Р I Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  акт комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи № 3 від 28.07.2021 року,  у с. Сопів. 

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. 
 

 

 

 

Селищний голова    І. Довірак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення селищної ради  
 

Про затвердження акту   комісії  № 3 від  28.07.2021 року в с. Сопів 

 
  (назва документа) 

 

Проект рішення розроблено: ЧУЙКО Г.І. 

(найменування головного розробника) 

Заява № Ко-238 від 02.07.2021 року колективне звернення 

( підстава для розроблення) 

Головний розробник    _______________ Г.І. Чуйко 

 

Погоджено без зауважень 
Заступник голови 

селищної ради з питань діяльності  
виконавчих органів  ради                   _______________  О.М. Андрійчук 

Секретар селищної ради                         _____________  О.В. Дудінчук 

Спеціаліст І категорії ( юрисконсульт ) 
 відділу комунікації та документообігу    _______________ О.В. Недільська 

Начальник відділу земельних відносин  ______________В.І. Перегінчук 

 

 

Староста   села Сопів                                __________      Л.М. Шовгенюк 

                  Голова (и) постійної(их) 
комісії (й) селищної ради ОТГ  _______________ Д.В.Чорний 

 

       _____________     К.В.Лапчинський 

 

       _______________       В.С.Сметанюк 

 

       _______________ М.В.Ільчишин 

        

       _______________ Р.Ф.Пнівчук 

 

Внесли пропозиції до проекту рішення: 
___________________        _____________         _________________ 

                (посада)                                          (підпис)                                    (ім'я та прізвище) 
 

____________________________              ____________________             __________________________ 

                (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. 

 



 

 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
     вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин, Коломийського району, Івано-Франківської області, 78274,                                                                            

тел. (03433) 64-5-40, факс 64-0-40 E-mail: pechenizhyn_s_rada@ukr.net 

сайт: https://pnotg.gov.ua  Код ЄДРПОУ 40157159 

 
                                                 АКТ    № 3 

 комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи                                      

                                            

 28 липня  2021 року с. Сопів                                        
   Комісія у складі: 
Чорний Д.В. -  депутат, голова земельної комісії;                                                                                           
Пнівчук Р.Ф.        -  депутат, член земельної комісії.   
Сметанюк В.С.  -  депутат, член земельної комісії.   
              За участі: 
Перегінчук В.І.-  начальник відділу земельних відносин; 
 Чуйко Г.І. -  провідний спеціаліст відділу земельних відносин. 
              У присутності:  
        Шевчук Михайла Михайловича, Кавацюк Світлани Михайлівни, Кавацюк 
Романа Романовича, Дмитренко Ганни Михайлівни, Шевчук Оксани Михайлівни, 
Дмитрук Василя. 
           До  Печеніжинської селищної ради надійшло колективне звернення жителів 
горішнього кута про те, що вони не  мають заїзду до своїх земельних ділянок  в 
урочищі « Княждвірське ».   
          Комісія виїхала на місцевість в урочище « Княждвірське » село Сопів на 
розгляд звернення.  
           Комісія обстежила  територію,  розглянула  схеми  поділу земельних ділянок 
в урочищах   « Жереб’є » і « Княждвірське » з 1994 року та виявила, що дійсно  при 
виділенні земельних ділянок в урочищі  «  Княждвірське  » була запроектована і 
залишена польова дорога шириною 4,0метри.  Земельні ділянки Дмитрук Василя і 
Сметанюк  Миколи приватизовані. При будівництві парканів Дмитрук Василь  і  
Сметанюк  Микола залишили проїзд шириною 4,5 – 4,8 метри.  Заїзд  до  земельних 
ділянок  в урочищі « Княждвірське » є.   
         Комісія   рекомендує: 
     - акт комісії № 3 від 28.07.2021 року затвердити  на  черговій сесії  
Печеніжинської селищної ради;   
      -  у випадку не згоди  заявників  звернення вирішувати у судовому порядку. 
 

 

 

Чорний Д.В. 
Сметанюк В.С. 
Пнівчук Р.Ф. 
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