
-.Щiлянка }lbs за кадастровим номером 2624855800:0l:00б:0075, для веденшI особистого
селянського господарства 0,1045га змiнити зонування територiТ пiд виробничу зону;
-.Щiлянка Лbб за кадастровим номером 2624855800:01:006:0106, для ведення особистого
селянського господарства 0,1896га змiнити зонування територii пiд виробничу зону;
- {iлянка Ns7 за кадастровим номером 2624855800:0l:006:0173, дJIя ведення особистого
селянського господарства 0,З'l 94rа змiнити зонування територiТ пiд виробничу зону;

7. Змiни цiльового призначен}rя територiТ за кадастровим номером 2624855800:02:002:0lб0,
NIя булiвничтва i обс.гryговування житлового будинку, господарських булiвель та споруд
(присадибна дiлянка) на територiю громадськоТ забудови площею 0,14ЗЗга.

Голова KoMiciT Пайш I.M. поставив на голосування пропозицiю рекомендувати данi питання
вкJIючити у перелiк внесення змiн до генерального плану смт. Перегiнське.
Результат голосування
"За" - одноголосно.

ДОПОВIДАJIА: Плiш О.В. начальник вiддiлу будiвництва, ЖКГ, мiстобулування та архiтекryри,
ще раз ознаЙомила присугнiх iз пропозицiями щодо внесення змiн до генер:rльного плану смт.
Перегiнське та запропонувarла до обговорення по кожному з питань, а саме щодо:

1. Змiни цiльового призначеннJI територiТ iз сiльськогосподарського призначення за
кадастровим номером 2624855800:02:00l:0l34 пiд зону пiдприемств V класу шкiдливостi
(д-пя будiвництва пелорами).

2- Змiни зонування територiТ для вказаноi земельноТ дiлянки площею 0,10га для можливостi
вiдведення iT пiд будiвництво та обсrryговуванЕя житлового булинку господарських
булiвель та споруд для учасника АТО.

З. Вказання iснуючого проi'злу з вул. Яремчука на вул. Яцука згiдно поданого викопiювання
в урочищi Ялинка,

4. Змiни цiльового призначен}uI територiТ за кадастровим номером 2624855800:02:002:0l28,
ДЛя ведення особистого селянського господарства пiд будiвництво житлового будинку,
господарських булiвель та споруд.

ВИСТУIIИВ: Пайш. I.M- голова KoMicii, який подав пропозицiю виiхати на мiсцевiсть по даних
питаннrIх комiсiею мiстобудування, будiвництва, земельних вiдносин, екологiТ та охорони
навколишнього середовища дIя уtочнення мiстобулiвноТ сиryацiТ.
Голова KoMiciT поставив на голосування п. 1-4 за виiЪд на мiсцевiсть.
Результат голосуванrul
"За" - одноголосно.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд лпста Всеукраiпськоi асоцiацii органiв мiсцевого
самоврядування <<Асоцiацiя MicT>>

ДОПОВIДАВ:Вагилевич В.М., який зачитав листа ,що надiйшов до селищноТ рали вiд <АсоцiацiТ
MicT>>, щодо звернення до Президента УкраiЪи з проханням скасувати постанову Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи Nsl147 вiд 03.11.2021poKy <<Про затвердження Методики нормативноТ грошовоi
Оцiнки земельних дiляною> в зв'язку iз зменшенням деяких коефiцiентiв, якi враховують цiльове
ПРизначення земельних дiлянок , що призведе до вiдповiдного зменшенЕя нарахованоТ плати за
землю.
ВИСТУIIИВ: Пайш I.M.- голова земельноi KoMicii яки запропонував не звертатися до Президента
Украihи, оскiльки зменшенЕя коефiцiентiв е незначним та не буле с)rггевих зменшень плати за
землю
Заперечень вiд деггугатiв не було.
Голова KoMiciT поставив на голосування дану пропозицiю.
Результат голосування
"За" - одноголосно.
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