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ПРОТОКОЛ 

VIІ сесії ІІ пленарне засідання восьмого демократичного скликання 

Печеніжинської селищної ради  
 

від 06 жовтня 2021 року 

Всього обрано депутатів 26 осіб 

Присутніх на сесії  19 депутатів 

Запрошені на сесію: старости села: Л. Шовгенюк, та працівники 
відділів селищної ради: Г. Чуйко, 
В.Григорів, Н.Дем’янчук, В. Перегінчук 

Д.Боднаренко, О.Недільська  
 

Головуючий на сесії: селищний голова Ігор Довірак. 
Селищний голова Ігор Довірак продовжив пленарне засідання згідно 
затвердженого порядку денного на першому пленарному засіданні . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд земельних питань. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки» 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ:  рішення №574-7/2021 та результати відкритого поіменного 

голосування додаються 

                             За   - 19  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 8 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №575-7/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували – 7 

 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (гора біля Федора 
Ільчишина)» пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 

ВИРІШИЛИ: процедурно 
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                       За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  -7 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (гора біля Федора Ільчишина)» пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №576-7/2021 №577-7/2021 №578-7/2021 №579-7/2021 

№580-7/2021 №581-7/2021 №582-7/2021 №583-7/2021 №584-7/2021 №585-

7/2021 №586-7/2021 та результати відкритого поіменного голосування 
додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -7 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (ур. Жереб’є)». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИСТУПИЛИ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» 

ВИРІШИЛИ: рішення №587-7/2021 та та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

 За                    - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 8 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (ур. Жереб’є)». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №588-7/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували – 8 

 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ур. Царина)» 

пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИСТУПИЛИ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» 

ВИРІШИЛИ: процедурно 

 За                    - 19 
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 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 8 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (ур. Царина)» пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №589-7/2021 №590-7/2021 №591-7/2021 та результати 
відкритого поіменного голосування додаються 

 За                    - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 8 

 

СЛУХАЛИ: Про те, щоб проголосувати «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ур. Веригора)» 

пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 

ВИРІШИЛИ: процедурно 

 За                    - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 8 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (ур. Веригора)» пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 

ВИРІШИЛИ рішення №592-7/2021 №593-7/2021 №594-7/2021 та результати 
відкритого поіменного голосування додаються 

                        За                     - 19 

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 8 

 

СЛУХАЛИ: Про те щоб проголосувати «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ур. Мочіра)» 

пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук.  

ВИРІШИЛИ: процедурно 

 За                    - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 7 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (ур. Мочіра)» пакетом. 
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Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №595-7/2021 №596-7/2021 №597-7/2021 №598-7/2021 

№599-7/2021 №600-7/2021 №601-7/2021 №602-7/2021 №603-7/2021 №604-

7/2021 №605-7/2021 №606-7/2021 №607-7/2021 №608-7/2021 №609-7/2021 

№610-7/2021 №611-7/2021 №612-7/2021 №613-7/2021 №614-7/2021 №615-

7/2021 та результати відкритого поіменного голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували - 7 

 

І. Довірак оголосив, що ІІ пленарне засідання сьомої сесії восьмого 
демократичного скликання селищної ради закрито. 

 

 
      Селищний голова                                 Ігор Довірак 


