
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕТІВ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ) 

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про прийняття 
рішень на засіданні 9 сесії Печеніжинської селищної ради ОТГ від 15.07.2016 року щодо 
затвердження проектів детальних планів територій: 

• вул.  Шевченка   в селі Рунгури  Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( в межах ділянки гром. Прокопів 
Любові Михайлівни)    
• вул. Гоголя  в смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(в межах земельної ділянки гр. 
Якубенка Дмитра Петровича). 
• вул. Сірка в смт. ПеченіжинКоломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в межах земельної ділянки гр. 
Шовкового Миколи Васильовича) 
• вул. Зелена в  смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в межах земельної ділянки гр. 
Якубенка Степана Дмитровича) 
• по вул. Б. Хмельницького   в смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в межах земельної 
ділянки гр. Сметанюка Василя Федоровича) 
• вул..Чорновола в селі Княждвір  Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд. ( в межах ділянки гром. Терещук 
Ганни Іванівни, Ткачук Юлії Дмитрівни, Терещук Ганни Миколаївни ) 
• вул. Зеленосадській в селі Сопів  Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. (в межах ділянки гр. Клапчука 
Богдана Степановича) 
• вул. І.Франка  в селі Княждвір  Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд. ( в межах ділянки гром. Каратник 
Ганни Миколаївни) 
• вул.. І.Франка  в селі Княждвір  Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд. ( в межах ділянки  гром. Чаваги 
Любові Василівни) 
• вул. Стефаника та Прикарпатській в селі Сопів  Коломийського району Івано-Франківської області для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. (в межах ділянки гр. 
Гуменюк Галини Михайлівни ).                                            
• вул. Чепаш в селі Сопів  Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. (в межах ділянки гр. Ганушевського  
Василя  Онуфрійовича).  
• вул. Сонячна, та Шевченка  в селі Сопів  Коломийського району Івано-Франківської області для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. (в межах ділянки гр. 
Домніченко Олександра Степановича).  


