
ПРОТО К ОЛ 
громадських слухань на тему: 

«Про обговорення проекту детального плану території по вулищ 
Січових Стрільців в селі Мар1,івка Коломийського району Івано
Франківської області для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної 
ділянки rр.Сметанюк І.І.)» 

« І 9» липня 2022 року с.Марківка 

Місце проведення: приміщення адміністративної будівлі с.Марківка 
Час проведення: 19 липня 2022 року о І О:ООrод. 
Проводиться аудіо запис. 
Присутні: 
Учасники громадських слухань у кількості 15 осіб ( список реєстрації - у 

Додатку І до цього протоколу). 
З них наділені правом голосу І О учасників. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
І. Обрання головуючого, секретаря громадських слухань. 
:?.. Затвердження порядку денного громадських слухань. 
3. Обговорення на тему:

З. І. «Про обговорення проекту детального плану території по вулиці
Січових Стрільців в селі Марківка Коломийського району Івано-Франківської 
області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Сметанюк І.І.)» 

І. Обрання головуючого, се1,ретаря 
СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого, секретаря громадських слухань. 

ВИСТУПИЛИ: Дем'янчук Н.С., запропонувала обрати головуючим 
слухань та секретаря слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - І О; 
«Проти» - О; 
«Утрималися» -О; 

УХВАЛИЛИ: 
06 ,рати головуючим слухань: 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Микитюк Андрій Васильович 
Об �рати секретарем слухань: 

Прізвище, ім' я, 
по батькові 

Литвиненко Неля Андріївна 

Адреса реєстрації та конт�1кти 

с.Марківка, 

Адреса реєстрації та 1,онтакrи 

с.Марківка, 

2. Затвердження порядку денного слухань



.---- П РОТ О К ОЛ 
громадських слухань на тему: 

«Про обговорення проекту детального плану території по вулищ 
Січових Стрільців в селі Мар1<:івка Коломийсь1,оrо району Івано
Франківської області для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної 
ділянки гр.Сметанюк І.І.)» 

« І 9» липня 2022 року с.Марківка 

Місце проведення: приміщення адміністративної будівлі с.Марківка 
Час проведення: 19 липня 2022 року о І О:ООrод. 
Проводиться аудіо запис. 
Присутні: 
Учасники громадських слухань у кількості 15 осіб ( список реєстрації - у 

Додатку І до цього протоколу). 
З них наділені правом голосу І О учасників. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
І. Обрання головуючого, секретаря ,�ромадських слухань. 
2. Затвердження порядку денного громадських слухань.
З. Обговорення на тему:

З. І. «Про обговорення проекту детального плану території по вулиці 
Січових Стрільців в селі Марківка Коломийського району Івано-Франківської 
області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки rр.Сметанюк І.І.)» 

І. Обрання головуючого, се1<:ретаря 
СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого, секретаря громадських слухань. 

ВИСТУПИЛИ: Дем'янчук Н.С., запропонувала обрати головуючим 
слухань та секретаря слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 10; 
«Проти» - О; 
«Утрималися» -О; 

УХВАЛИЛИ: 
Об ,рати головуючим слухань: 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Микитюк Андрій Васильович 
Об �рати секретарем слухань: 
І Прізвище, ім' я, 

по батькові 
Литвиненко Неля Андріївна 

Адреса реєстрації та конт�1кти 

с.Марківка, 

Адреса реєстрації та 1,онта1аи 

с.Маркі вка, 

2. Затвердження порядку денного слухань














