
ПРОТОКОЛ
засідання комісії містобудування, будівництв . тьних відносин, екології та

охорони навколишнього середсвнша

Від 15.12.2021 року
Присутні члени комісії
Голова комісії - Пайш Ігор Михайлович 
члени комісії - Тринчій Дмитро Дмитрович

- Мельник Богдан Богданович

Присутні:
Вагилевич Володимир Михайлович - заступник селищного голови
Пліш Ольга Василівна - начальник відділу будівництва, ЖКГ, містобудування та 
архітектури
Волошин Уляна Михайлівна - головний спеціаліст відділу будівництва, ЖКГ, 
містобудування та архітектури
Федорак Тетяна Миколаївна - головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології 
Король Ольга Василівна - спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології

Порядок денний:
1. Перегляд питань щодо внесення змін до генерального плану смт. Перегінське за 
результатами містобудівного моніторингу’.
2. Про розгляд листа всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст»

Розпочав засідання комісії голова Пайш І.М., який запропонував вести протокол 
засідання Мельника Б.Б., оскільки секретар комісії відсутній на засіданні. Заперечень від 
депутатів не було.

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до генерального плану смт. Перегінське за 
результатами містобудівного моніторингу.
ДОПОВІДАЛА: Пліш О.В. начальник відділу будівництва, ЖКГ, містобудування та 
архітектури, ще раз ознайомила присутніх із пропозиціями щодо внесення змін до 
генерального плану смт. Перегінське та запропонувала до обговорення по кожному з 
питань згідно заяв та звернень громадян, а саме щодо:

1. Вказати функціональне зонування території відповідно до цільового призначення 
земельних ділянок у генеральному плані смт.Перегінське на громадську забудову 
згідно цінового призначення земельних ділянок а саме:

- Кадастровий номер 2624855800:01:008:0197, (код 03.07) Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для реконструкції існуючого житлового будинку під 
торгові, офісні приміщення з квартирами на мансардному поверсі (0,1049га)
- Кадастровий номер 2624855800:01:008:0215, (код 03.03) Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги для 
обслуговування стоматологічного корпусу (0,0915га).
- цільове призначення території з житлової забудови під будівництво та обслуговування 
будівель торгівлі площею 0,025га

-Змінити цільове призначення території за кадастровим номером 2624855800:01:008:0236, 
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд



(присадибна ділянка) на територію громадської заб;. z: ї : 5 - зз гр. Андрішак Маряни
Михайлівни.

Змінити зонування території з земель Г-3 на зоїг-зачч- території Г-1 для розміщення на 
цій території громадської вбиральні.

2. Змінити вказане розташування струмка ? з; л. Великий Беріг на фактичне 
розташування струмка по вул. Кам'яниста.

-Змінити розташування струмка в урочиш 'Хаймівка" згідно його фактичного 
розташування, оскільки даний струмок протікає однією стороною по вулиці Хоткевича , 
а не двома паралельними, та вказати по даній стороні дороги придорожню канаву

3.Забрати проектну дороги що примикає до вул..Коцюбинського з земель для ведення 
особистого селянського господарства в зв'язку з тим, що земельні ділянки через які 
проходить проектна дорога перебувають у приватній власністю згідно Державного акту 
кадастровий номер:2624855800:01:009:0266 та Витягу з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності кадастровий номер 
:2624855800:01:009:0333, також комісія з виїздом на місцевість встановила що дані 
земельні ділянки є продовження існуючих домоволодінь тому влаштування проектної 
дороги є недоцільним.

4. За колективним зверненням громадян Соломчак Ірини Миколаївни, Соломчак Марії 
Богданівни ,Федерко Наталія Петрівна щодо можливості передбачити нові та вказати 
існуючі польові дороги і заїзди до земельних ділянок за кадастровими номерами 
2624855800:01:006:0148, 2624855800:01:006:0135, 2624855800:01:006:0125, в урочищі 
«Затока» смт. Перегінське, також вказати проектну дорогу згідно викопіювання та 
поданої схеми до земельних ділянок 2624855800:01:006:0012 та 
2624855800:01:006:0083 гр.Андрішак Яни Ігорівни

5. Зміну цільового призначення територі:
-ТзОВ « Ганц» жадастровий номер: 2624855800:02:004:0243 з земель промислового 
використання під житлову забудову ,площа ділянки цільове призначення якої 
змінюється 1,2622 га. та

- кадастровий номер 2624855800:02:004:0244 з земель промислового використання 
під житлову забудову ,площа ділянки цільове призначення якої змінюється 1,3478га.

-Зміну цільового призначення території приватної власності гр..Король Д.В. :_Кадастровий 
номер: 2624855800:01:009:0471 Для ведення особистого селянського господарства під 
виробничу зону та Кадастровий номер: 2624855800:01:009:0070 Для ведення особистого 
селянського господарства (земельні ділянки приватної вланості) під виробничу зону 
згідно Витягу з протоколу засідання сесії Перегінської селищної ради.

б.Зміни цільового призначення території:
- Ділянка №1 за кадастровим номером 2624855800:01:006:0157, для ведення особистого 
селянського господарства 0,2462га змінити зонування території під виробничу зону;
- Ділянка №2 за кадастровим номером 2624855800:01:005:0001, для ведення особистого 
селянського господарства 0,0601га змінити зонування території під виробничу зону;
- Ділянка №3 за кадастровим номером 2624855800:01:006:0155, для ведення особистого 
селянського господарства 0,3104га змінити зонування території під виробничу зону;
- Ділянка №4 за кадастровим номером 2624855800:01:006:0156, для ведення особистого 
селянського господарства 0,1210га змінити зонування території під виробничу зону;



- Ділянка №5 за кадастровим номером 26248558і." L її 1 ?”5. для ведення особистого
селянського господарства 0,1045га змінити зонування територ к дід виробничу зону;
- Ділянка №6 за кадастровим номером 26248558С< '< 0106, для ведення особистого
селянського господарства 0,1896га змінити зонування тер итс-р і: дід виробничу зону;
- Ділянка №7 за -’кадастровим номером 26248558С< Х>6:0173, для ведення особистого
селянського господарства 0,3794га змінити зонування тер:рїї лід виробничу зону;

7. Зміни цільового призначення території за кадастровим номером 2624855800:02:002:0160, 
для будівництва і обслуговування житлового будшчку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) на територію громадської забудови площею 0,1433га.

Голова комісії Пайш І.М. поставив на голосування пропозицію рекомендувати дані питання 
включити у перелік внесення змін до генерального плану смт. Перегінське.
Результат голосування
"За" - одноголосно.

ДОПОВІДАЛА: Пліш О.В. начальник відділу будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури, 
ще раз ознайомила присутніх із пропозиціями щодо внесення змін до генерального плану смт. 
Перегінське та запропонувала до обговорення по кожному з питань, а саме щодо:

1. Зміни цільового призначення території із сільськогосподарського призначення за 
кадастровим номером 2624855800:02:001:0134 під зону підприємств V класу шкідливості 
(для будівництва пелорами).

2. Зміни зонування території для вказаної земельної ділянки площею 0,10га для можливості 
відведення її під будівництво та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд для учасника АТО.

3. Вказання існуючого проїзду з вул. Яремчука на вул. Яцука згідно поданого викопіювання 
в урочищі Ялинка.

4. Зміни цільового призначення території за кадастровим номером 2624855800:02:002:0128, 
для ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, 
господарських будівель та споруд.

ВИСТУПИВ: Пайш. І.М- голова комісії, який подав пропозицію виїхати на місцевість по даних 
питаннях комісією містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього середовища для уточнення містобудівної ситуації.
Голова комісії поставив на голосування п. 1-4 за виїзд на місцевість.
Результат голосування
"За" - одноголосно.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд листа Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст»
ДОПОВІДАВ:Вагилевич В.М., який зачитав листа ,що надійшов до селищної ради від «Асоціації 
міст», щодо звернення до Президента України з проханням скасувати постанову Кабінету 
Міністрів України №1147 від 03.11.2021року «Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок» в зв'язку із зменшенням деяких коефіцієнтів, які враховують цільове 
призначення земельних ділянок , що призведе до відповідного зменшення нарахованої плати за 
землю.
ВИСТУПИВ: Пайш І.М.- голова земельної комісії, яки запропонував не звертатися до Президента 
України, оскільки зменшення коефіцієнтів є незначним та не буде суттєвих зменшень плати за 
землю
Заперечень від депутатів не було.
Голова комісії поставив на голосування дану пропозицію.
Результат голосування 
"За" - одноголосно.

Протокол підписали Пайш І.М.

"Мельник Б.Б.О-


