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ПРОТОКОЛ 

VIІІ (позачергової) сесії 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 І. Довірак відкрив VІІІ (позачергову) сесію восьмого 

демократичного скликання Печеніжинської селищної ради.  
Виступив селищний голова І. Довірак , який запропонував включити до 

порядку денного земельне питання «Про погодження наданння гірничого 
відводу» 

ВИРІШИЛИ: процедурно 

                                 За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 7 

 

Виступив селищний голова І. Довірак , який запропонував включити до 
порядку денного земельне питання «Про реєстрацію у комунальну власність 
територіальної громади Печеніжинської селищної ради з державної власності» 

ВИРІШИЛИ: процедурно 

                                 За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували - 7 

 

Виступив депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» Д. Чорний, який запропонував 
включити до порядку денного земельне питання «Про надання дозволу на поділ 
та розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

 земельної ділянки комунальної власності» 

ВИРІШИЛИ: процедурно 

                                 За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували – 7 

 

Виступив депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» Д. Чорний, який запропонував 
включити до порядку денного земельне питання Про надання дозволу на поділ 
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та розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельної ділянки комунальної власності. 
ВИРІШИЛИ: процедурно 

                                 За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

 Не голосували – 7 

 

Виступив І. Довірак з пропозицією затвердити порядок денний в цілому. 
Пропозиція щодо затвердження порядку денного за основу та в цілому  

прийнята, результати відкритого поіменного голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

                     Не голосували  - 7 

 

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

ВИСТУПИВ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» з пропозицією 
проголосувати за земельні питання пакетом. 
ВИРІШИЛИ: процедурно 

                                За   - 20  

 Проти  - 0  

 Утримались - 0 

                     Не голосували  - 7 

 

СЛУХАЛИ: «Про припинення фактичного використання земельної ділянки» 

пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ:  рішення №616-8/2021 №617-8/2021 №618-8/2021 №619-8/2021 

№620-8/2021 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» пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №621-8/2021 №622-8/2021 №623-8/2021 №624-8/2021 

№625-8/2021 №626-8/2021 №627-8/2021 №628-8/2021 №629-8/2021 №630-

8/2021 №631-8/2021 №632-8/2021 №633-8/2021 №634-8/2021 №635-8/2021 та 
результати відкритого поіменного голосування додаються 

 За   - 20  
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 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували – 7 

 

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передати у приватну власність» пакетом. 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №636-8/2021 №637-8/2021 №638-8/2021 №639-8/2021 

№640-8/2021 №641-8/2021 №642-8/2021 №643-8/2021 та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

 За   - 20  

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували   -7 

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передати у приватну власність» пакетом 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №644-8/2021 №645-8/2021 №646-8/2021 та результати 

відкритого поіменного голосування додаються 

 За                    - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 7 

 

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради» 
пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №647-8/2021 №648-8/2021 та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували – 7 

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження детального плану території» пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №649-8/2021 №650-8/2021 №651-8/2021 №652-8/2021 та 
результати відкритого поіменного голосування додаються 

 За                    - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували  - 7 
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СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В. Перегінчук. 

ВИСТУПИЛИ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» 

ВИРІШИЛИ рішення №653-8/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 18 

 Проти  - 0  

 Утримались - 2 

 Не голосували  - 7 

 

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

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №654-8/2021 №655-8/2021 та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

                        За                     - 18 

 Проти  - 0   

 Утримались - 2 

 Не голосували - 7 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження акту комісії» пакетом. 
Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №656-8/2021 №657-8/2021 №658-8/2021 №659-8/2021 та 
результати відкритого поіменного голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували - 7 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту змін  до генерального плану с. Сопів 

суміщені з детальним планом території по вул. Стефаника для будівництва 
магазину» 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №660-8/2021 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». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ: рішення №661-8/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   
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 Утримались - 0 

 Не голосували – 7 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється (під комерцію)». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №662-8/2021 №663-8/2021 та результати відкритого 
поіменного голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували - 7 

СЛУХАЛИ: «Про погодження надання гірничого відводу». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИСТУПИЛИ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ», К. Лапчинський, 
депутат від ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПЛАТФОРМА 
ГРОМАД»», О.Дудінчук, депутат від ПП «СЛУГА НАРОДУ» 

ВИРІШИЛИ рішення №664-8/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 1 

 Не голосували - 7 

СЛУХАЛИ: «Про реєстрацію у комунальну власність територіальної громади 

Печеніжинської селищної ради з державної власності». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИСТУПИЛИ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ». 
ВИРІШИЛИ рішення №665-8/2021та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 19 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували - 8 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на поділ та розробку технічної  документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 
власності». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
ВИРІШИЛИ рішення №666-8/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували - 7 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на поділ та розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 
власності». 

Доповідач: начальник відділу земельних відносин В.Перегінчук. 
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ВИРІШИЛИ рішення №667-8/2021 та результати відкритого поіменного 
голосування додаються 

                        За                     - 20 

 Проти  - 0   

 Утримались - 0 

 Не голосували - 7 

 

ВИСТУПИЛИ: Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» з пропозицією при 
плануванні бюджету на 2022 рік закласти кошти на виготовлення документації 
для земель, які будуть передаватись в оренду. 

І. Довірак коментував питання по газу, доповів про готовність до 
опалювального сезону. 
Д.Чорний, депутат від ПП «ПРОПОЗИЦІЯ» з пропозицією звернутись до КМУ 
відповідно до Меморандуму з Асоціацією міст щоб надали дотацію чи 
субвенцію на газ. 
І. Довірак оголосив, що VIІІ (позачергова) сесія восьмого демократичного 
скликанняПеченіжинської селищної ради закрито. 
 

 
      Селищний голова                                 Ігор Довірак 


	СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
	земельної ділянки цільове призначення якої змінюється (під комерцію)».

