ПРОТОКОЛ № 18

Виїзного засідання постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин
місто Дрогобич

29 березня 2016 р.

ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії: Балог Олег Богданович
Заступник голови постійної комісії: -----Секретар постійної комісії: -----Члени постійної комісії: Муль Роман Миколайович, Броварський Назарій Ярославович
ВІДСУТНІ: Дзюрах Ірина Василівна, Вітульська Марія Іванівна.
В порядку обговорення обрано одноголосно секретаря зборів - Броварського Назарія Ярославовича
Запрошені: працівники архітектури, управління комунальних ресурсів виконавчих органів Дрогобицької міської ради,
громадськість. Присутні: голова ліквідаційної комісії управління комунальних ресурсів виконавчих органів Дрогобицької міської ради
1

Пелещак Л.Л.

Присутні від громадськості:----Голова постійної комісії Балог О.Б. озвучив, що присутні 3 (три) члени Постійної комісії, відтак є кворум та поставив на
голосування затвердження порядку денного.
Обговоривши порядок денний затвердили одноголосно.

№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Короткий зміст заяви чи клопотання

Результати розгляду

1. Різне
1.1

Ковчак В.М. вул.Самбірська, 92 кв.18

1.2

Сендак І.П., вул. Карпатська, 15/2

1.3

ОСББ «Гармонія-А» (М.Чернець)

Земельну ділянку площею 32 кв.м. на вул.
Шептицького (біля буд.№ 2) для будівництва та
обслуговування гаражу (існуючий гараж)
Земельну ділянку площею 28 кв.м. на вул.
П.Орлика, 1 А для обслуговування нежитлової
будівлі кіоску
Земельну ділянку площею 920 кв.м. на вул.
Франка, 7 для обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

Рекомендувати раді
Погодили одноголосно
Рекомендувати раді
Погодили одноголосно
На до вивчення
(запропонувати уточнити площу
земельної ділянки без загального
користування проїзду)

Про врахування безперешкодного заїзду до
цегляних
гаражів та прохід до власних
1.4
ОСББ «Злагода-2» (О.Скірко)
квартир
мешканців буд.№ 9 на вул.
Франка, під час розгляду звернення ОСББ
«Гаармонія –А»
Про затвердження проекту відведення та
надання в оренду земельної ділянки площею 221
1.5
Яхнів Б.Б. вул. Грушевського,51 кв.63
кв.м. на вул. Грушевського, 19 для
обслуговування нежитлового приміщення
Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із встановлення меж земельної
1.6. ПАТ «Рівненатобаза» (Ю.Кабюк)
ділянки площею 0,24га на вул. П.Орлика, 11/2
для обслуговування нежитлової будівлі
Надати дозвіл на розроблення проекту
відведення земельної ділянки площею близько
1.7
ДДПУ ім.Франка (Н.Скотна)
0,5 га на вул.Шевченка, 23 для створення
Дендропарку
Земельну ділянку площею 730 кв.м. на вул.
1.8
Панич О.В. вул. Грушевського, 48 корп. А
2
Грушевського, 48 корп.А для ОЖБ
Кожен листок підписаний головою та секретарем комісії.
Голова комісії:

Балог О.Б.

Секретар комісії:

Броварський Н.Я.

До відома

Рекомендувати раді
Погодили одноголосно
Рішення не прийнято
1- «Проти»

На до вивчення
На до вивчення

