
УКРАЇНА 
ПЕЧЕНDКИНСЬКА СFЛИЩНА РАДА 

від 25 червня 2021 року 
№461-6/2021 

Восьме демократичне скликання 
Шосrа сесія 

РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на розроблення 
змін до генерального Ш1ану поєднаного 
з детальним планом територїі села 
Марківка Печеніжинської селищної ради 

смт Печеніжин 

Розглянувши клопотаІШЯ Щ Івано-Франківськ ПрАТ «ВФ Україна» , 
про виділення земельної ділянки та про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території, відповідно до п.п. 42, п. 1 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу 
України, ст.ст.50,51 Закону України «Про землеустрій», статей 16, 17, 21 
Закону України «Про регушовання містобудівної діяльності», статті 12 Закону 
У країни «Про основи містобудуваmm», Порядку розроблення містобудівної 
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.201 lp. 
№290, з метою оновлеШІЯ містобудівної документації та приведення її у
відповідність до ЧШІного .законодавства, врахувавши рекомендації комісії з 
пигань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 
Печеніжинська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
І.Розробити зміни до генерального плану поєднаного з детальним планом 

території села Марківка Коломийського району Івано-Франківської області: 
- передбачити земельну ділянку площею 0,01 га в урочищі «Поліна»

села Марківка для розміщення та експлуатації об'єкту телекомунікації
(антенна опора).

2. Фінансування робіт з розроблення проекту змін до генерального плану
здійснювати з джерел не заборонених законом. 

З.Розроблені проекти змін до генерального· плану за результатами 
громадських обговорень та розгляду архітектурно-містобудівною радою 
затвердити на сесії Печен · - - ї селищної ради та опришоднити на веб-
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