
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
Коломийського району Івано-Франківської області 

сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
Про внесення змін в рішення 

Печеніжинської селищної ради  
за №401-5/2021 від 23 квітня 2021 року 

 

Розглянувши клопотання селищного голови Довірака Ігоря Васильовича про 

внесення змін в рішення Печеніжинської селищної ради за №401-5/2021 від 
23 квітня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення змін до 
генерального плану смт. Печеніжин Печеніжинської селищної ради 
Коломийського району Івано-Франківської області», враховуючи 
містобудівний моніторинг (аналіз стану реалізації містобудівної 
документації) генерального плану смт. Печеніжин та рекомендації комісії з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи, керуючись рішенням Конституційного Суду України за № 7-

рп/2009 від 16 квітня 2009 року, Печеніжинська селищна рада  
 

В И Р I Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни в п. 1 рішення Печеніжинської селищної ради за 
№401-5/2021 від 23 квітня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення 
змін до генерального плану смт. Печеніжин Печеніжинської селищної ради 
Коломийського району Івано-Франківської області» та викласти в такій 
редакції: 

«Внести зміни до генерального плану смт. Печеніжин Коломийського 
району Івано-Франківської області, зокрема: 

• внесення в межі генерального плану урочище «Вакулець» для 
житлового-садибної забудови; 

• зміна цільового призначення земельної ділянки на вул. 
Незалежності з території житлово-садибної забудови на територію 
громадського призначення (для будівництва і обслуговування 
будівель торгівлі); 

• внесення в межі генерального плану для створення індустріальних 
парків в ур. «За фермою» площею 25,5 га, в ур. «Верхи» площами 
7,7 га та 9,5 га; 

• внесення в межі генерального плану урочище «Похівець» для 
житлового-садибної забудови; 

• зміна з території зелених насаджень загального користування на 
територію громадського призначення (для розміщення 
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції)» 



2. Пункт 2, 3 рішення Печеніжинської селищної ради за №401-

5/2021 від 23 квітня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення змін до 
генерального плану смт. Печеніжин Печеніжинської селищної ради 
Коломийського району Івано-Франківської області» залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення селищної ради ОТГ 

Про внесення змін до рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ 
  (назва документа) 

 

Проект рішення розроблено: Перегінчук В.І. 
(найменування головного розробника) 

 

 

Погоджено без зауважень 

Головний розробник    _______________ В.І. Перегінчук 

Заступник голови селищної ради  
згідно розподілу обов’язків   _______________ Л.М. Андрійчук 

Спеціаліст І категорії (юрисконсульт) 
відділу комунікації та документообігу _____________ О.В. Недільська 

Голова (и) постійної(их) 
комісії (й) селищної ради ОТГ  _______________ Д.В. Чорний 

 

       _______________ К.В. Лапчинський 

 

       _______________ В.С. Сметанюк 

 

       _______________ М.В. Ільчишин 

 

       _______________ Р.Ф. Пнівчук 

 

Староста      ____________ _______________ 

Пропозиції до проекту рішення:_________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Внесли пропозиції до проекту рішення: 
___________________     _____________     _________________ 
                (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. 
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