
протокол
засiдання KoMicii мiстобулування, будiвництва, земельних вiдносин, екологii та

охорони навколишнього середовища

Вiд l5.12.202l року
Присутнi члени KoMiciT
Голова KoMicii - Пайш Iгор Михайлович
tшени KoMicii - Тринчiй .Щмитро.Щмитрович

- Мельник Богдан Богданович

Присутнi:
Вагилевич Володимир Михайлович - заступник селищного голови
Плiш Ольга Василiвна - начальник вiддiлу булiвничтва, ЖКГ, мiстобулування та
архiтекryри
Волошин Уляна Михайлiвна - головний спецiалiст вiддiлу будiвництва, ЖКГ,
мiстобулування та архiтектури
Федорак Тетяна МиколаiЪна - головний спецiалiст вiддiлу земельних pecypciB та екологii
Король Ольга Василiвна - спецiалiст вiддiлу земельних pecypciB та екологii

Порядок денний:
1. Переглял питань щодо внесення змiн
результата^dи мiстобудiвного монiторинry.
2. Про розгляд листа всеукраТнськоi
кАсоцiацiя MicT>

: до генерального плчlну смт. Перегiнське за

асоцiацii органiв мiсцевого сtllчIоврядувчlння

Розпочав засiдання KoMicii голова Пайш I.M., який запропонрав вести протокол
засiдання Мельника Б.Б., оскiльки секретар KoMicii вiдсугнiй на засiданнi. Заперечень вiд
депугатiв не було.

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змiн до генерального плану смт. Перегiнське за

результатами мiстобулiвного монiторингу.
ДОПОВIДАJIА: Плiш О.В. начшьник вiддiлу будiвництв4 ЖКГ, мiстобудування та
архiтектури, що раз ознайомила присугнiх iз пропозицiями щодо внесення змiн до
генерального плану смт. Перегiнське та запропонувала до обговорення по кожному з
питань згiдно зiulв та звернень громадян, а саN,Iе щодо:

1. Вказати функцiональне зонування територii вiдповiдно до цiдьового призначення
земельних дiлянок у генерttльному планi смт.Перегiнське на громадську забулову
згiдно цiлового призначення земельних дiлянок а ctlмe:

- Кадастровий номер 2624855800:01:008:0l97, (код 03.07) Щля будiвництва
обслуговування булiвель торгiвлi дJIя реконструкчii iснуючого житлового будинку
торговi, офiснi примiщення з квартира]\,rи на мансардному поверсi (0,1049га)
- Кадастровий номер 2624855800:01:008:0215, (код 0З.03) Щля булiвничтва
обслуговування булiвель закладiв охорони здоров'я та соцiальноi допомоги
обслуговування стоматологiчного корпусу (0,09 1 5га).
- цiльове призначення територiТ з житловоi забудови пiд булiвничтво та обслуговування
булiвель торгiвлi площею 0,025га

-Змiнити цiльове призначення територii за кадастровим номером 2624855800:0l:008:0236,
.Щля будiвництва i обслуговуванЕя житлового будинку, господарських будiвель i спорул
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