(присадибна дi.llянка) на територiю громадськоi забудови (0,0590га) гР. АНДРiШаК МаРЯНИ

михайлiвни.

Змiнити зонування територii з земель Г-3 на зонування територiТ Г-1 для розмiщення на
цiй територii громадськоТ вбиральнi.

2. Змiнити

вказане розташування струN{ка

розташування струмка по вул. Кам'яниста.

-Змiнити розтаrrlування струмка

в

з

вул. Великий Берiг на

урочищi "Хаймiвка" згiдно його

фактичне

фаКТИЧНОГО

розташування, оскiлькп даний струмок протiкае однiсю стороною по вулицi Хоткевича
а но двома паралельними, та вказати по данiй cTopoHi дороги придорОЖНЮ КаНаВУ

((

,

3.Забрати проектну дороги що примикае до вул..Коцюбинського з ЗемеЛЬ ДJUI ВеДеННЯ
особистого селянського госrrодарства в зв'язку з тим, що земельнi дiлянки через якi
проходить проектна дорога перебувають у приватнiй власнiстю згiдно ,ЩеРЖаВНОГО аКТУ
кадастровий номер:2624855800:01:009:0266 та Витяry з ,Щержавного реестрУ РечоВих
прав на нерухоме майно про реестрацiю права власностi кадастровий номер
:2624855800:01:009:0333, також комiсiя з виiЪдом на мiсцевiсть встановила що даНi
земельнi дiлянки е продовження iснуючих домоволодiнь тому влаштування проектноi
дороги е недоцiльним.
4. За колективним зверненням громадян Соломчак Iрини МиколаiЪни, СолОмЧаК MaPii
Богданiвни ,Федерко Наталiя Петрiвна щодо можJIивостi передбачити HoBi Та ВКаЗаТИ

i

заiЪди до земельних дiлянок за кадастроВими НОМеРilп,rИ
2624855800:01:006:0 |48, 2624855800:01:006:0135, 2624855800:01:006:0|25, в урочищi
<<Затока>> смт. Перегiнське, також вкz}зати проектну дорогу згiдно викопiюванНЯ Та

iснуючi польовi дороги

поданоi схеми до земельних дiлянок
262485 5800

:

0

1

:

006 0083
:

2624855800:0l:006:0012

Та

гр.Анлрiшак Яни Iгорiвни

5. Змiну цiльового призначення територi:
-ТзОВ к Ганц> :кадастровий номер: 2624855800:02:004:024З з земель проМислОВОГО
використання пiд житлову забулову ,площа дiлянки цiльове приЗнаЧеННЯ ЯКОi
змiнюеться |,2622 га. та
- кадастровий номер 2624855800:02:004:0244 з земель промислового викорисТання
пiд житлову забулову ,площа дiлянки цiльове призначення якоi змiнюетьСя 1,3478Га.
-Змiну цiльового призначення територii приватноi власностi гр..КоролЬ Д.В. :_КадаСтРОВИЙ
номер: 2624855800:01:009:04'71l Для ведення особистого сеJuIнського господарства пiд
виробничу зону та Кадастровий номер: 2624855800:0l:009:0070 fuя ВеДення особиСтОГО
сеJuIнського господарства (земельнi дiлянки приватноi вланостi) пiд виРОбНИЧУ ЗОНУ
згiдно Витяry з протоколу засiдання сесii ПерегiнськоТ селищноi ради.
6.Змiни цiльового призначення територii:
- .Щiлянка Jфl за кадастровим номером 2624855800:0l:006:0I57, цlя ведення особистого
сеJIянського господар ства 0,2462га змiнити зонування територii пiд виробниЧУ ЗОНУ;
- ,Щiлянка Ns2 за кадастровим номером 2624855800:01:005:0001, для веДеншI особистОгО
сеJIянського господарства 0,0601га змiнити зонувtlння територii пiд вирОбниЧУ ЗОНУ;
- .Щiлянка Ns3 за кадастровим номером 2624855800:01:006:0155, для ВеДення особистОгО
сеJuIнського господарства 0,3104га змiнити зонування територii пiд виробниЧУ ЗОНУ;
_ ,Щiлянка Jф4 за кадастровим номером 2624855800:01:006:0156, для веДення особистогО
сеJIянського господарства 0,1210га змiнити зонувЕlння територiТ пiд вирОбниЧУ ЗОНУ;

