
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

 
                                       смт. Печеніжин 

 

Про затвердження акту   
 комісії  № 1 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 № 1 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 № 1 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  № 1 від  28.07.2021 року в с. Сопів 

 
  (назва документа) 

 

Проект рішення розроблено: ЧУЙКО Г.І. 

(найменування головного розробника) 

Заява № М-177 від 20.05.2021 року Маковійчук О.Р. 
( 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    № 1 

 

 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:  
  Маковійчук Ореста Романовича. 
 

           До  Печеніжинської селищної ради надійшло звернення  Маковійчук Ореста 
Романовича про те, що його сусід Пашковський Роман Володимирович самовільно 
захопив земельну ділянку  навпроти свого подвір’я і вирвав з корінням кущі які 
посадив Маковійчук О.Р.  
           Комісія виїхала на місцевість по вул. Пасічна село Сопів на розгляд 
звернення.  
           Обстеживши територію комісія виявила, що дійсно Пашковський Роман 
Володимирович навпроти свого житлового будинку  по вулиці Пасічній самовільно 
захопив  земельну ділянку, а саме  посадив 20 ( двадцять ) плодових дерев, посадив 
сільськогосподарські культури і побудував  тимчасові споруди. Площа захопленої 
частини становить  700 метрів квадратних. 
Додатково Пашковський Роман Володимирович захопив  земельну ділянку 
загального користування ( проїзд) площею 18 метрів квадратних, саме переніс 
паркан по своїй земельній ділянці  на 1,0 метр на вулицю Пасічну. Побудував 
криницю на проїзній частині вулиці  Пасічна. 
           Комісія встановила що дана земельна ділянка комунальної власності 
Печеніжинської територіальної громади.  
Згідно ст. 125 Земельного кодексу України « Право власності на земельну ділянку, 
а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки 
виникають з моменту державної реєстрації цих прав»        Пашковський Р.В.   не  
має на дану земельну ділянку правовстановлюючих документів, а тому це 
розцінюється як самозахоплення земельної ділянки комунальної власності. Відділу 
земельних відносин  звернутись до в Міськрайонне  управління  у Коломийському 



районі та  м. Коломиї  головного управління   Держгеокадастру   в Івано-

Франківській області за самозахоплення земельної ділянки комунальної власності. 
 

 

 

 

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