Протокол № 57

засідання постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин
місто Дрогобич

11 квітня 2017 р.

СКЛАД КОМІСІЇ:
Голова постійної комісії: Балог Олег Богданович
Заступник голови постійної комісії: Вітульська Марія Іванівна
Секретар постійної комісії: Дзюрах Ірина Василівна
Члени постійної комісії: Муль Роман Миколайович Броварський Назарій Ярославович
Відсутні: ----Запрошені: працівники архітектури, відділу правового забезпечення, держгеокадастру, відділу оренди та приватизації
комунального майна Дрогобицької міської ради, громадськість.
Присутні від ДМР та громадськості: Р.Урбан – начальник відділу оренди та приватизації комунального майна, від
громадськості Цюх З.Л.
Голова постійної комісії Балог О.Б. озвучив, що присутні 5 (п’ять) членів постійної Комісії, відтак є кворум та поставив на
голосування затвердження порядку денного з доповненнями.
Обговоривши порядок денний з доповненнями затвердили одноголосно.

№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Короткий зміст заяви чи клопотання

Результати розгляду

1. Про продовження терміну оренди та надання в оренду земельних ділянок
1.1.

ТзОВ «Райагробуд»

Продовження терміну оренди земельної ділянки
площею 17100 кв. м., вул. Стуса-Наливайка, для
будівництва багатоквартирного житлового
будинку

Рекомендувати раді

2. Про затвердження матеріалів проектів відведення та технічної документації на земельні ділянки, передачу у
власність, в оренду
2.1.

Савшак І.С., вул. Шеченка, 226, с. Дорожів
Чорній Г.Б., вул.. І. Франка, 1, кв. 27

2.2.

КП «Дрогобицький Ринок» (В. Білоган)

Земельну ділянку площею 1000 кв. м.
вул. Рихтицька, 31, для ОЖБ.
Земельну ділянку площею 1000 кв. м.
вул. В. Великого

Рекомендувати раді
Рекомендувати раді
1-«Утримався»

3. Різне
3.1.
3.2.

Урядова гаряча лінія
Рубаха І.Д., Самбірська, 108, кв. 174

3.3.

ТзОВ «Райагробуд»

3.4.

Волошанська Л.І, Павликович М.І., вул.
Зарічна, 35

3.5

ТзОВ «Надрагідробурмаш» (А. Артимович)

Звернення гр. Рубахи І.Д.
Лист-скарга
Про поділ земельної ділянки площею 17100 кв.
м. вул. Стуса - Наливайка, для будівництва
багатоквартирного житлового будинку на 2
ділянки площею 14573 кв.м. та 2527 кв.м.
Про внесення змін до рішення № 369
від 15.09.2016 р
Надати дозвіл на поділ земельної ділянки
площею 18758 кв. м. вул. Бориславська, 82/1, для
обслуговування виробничих будівель та споруд

До відома
До відома

Рекомендувати раді

Рекомендувати раді
Рекомендувати раді

Зауваження та застереження щодо розгляду заяв та рішень зі сторони представників комісії, працівників відділів ДМР та зі сторони
присутніх осіб не надходило. Кожен листок підписаний головою та секретарем комісії.
Голова комісії:

Балог О.Б.

Секретар комісії:

Дзюрах І.В.

