
Протокол Ле
постійної комісії 3 питань містобудування „ Житлово-комунального

господарства , інфраструктури, коіиуі-іальноі' власності, енергозбереження та
земельних відносин Володимир-Волиі-іськоі' МЇСЬКОЇ ради 7 скликання

03 липня 2017р. МВолодимир-Волинський

Присутні члени комісії 4 чол.
Цаль-Цалко Г.А., Гранат С.Є.,
Мороз Р.А., Радкевич СЛ.,

Взяли участь у засіданні:

Свідерський О.М.
Мартинюк Р.
Киба Т.Я.
Ліщук І.
ПроЦЬка Л.

Порядок денний:

1. Про Містобудівну
Документацию

2. Про погодження звітів Експертну грошову оцінку та затвердження
вартості стартової ціниата продажу у власність земельнихділянок не
сільськогосподарського призначення.

СЛУХАЛИ: Кибу Т.Я.
1. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування території в
районі вулиці Тараса Шевченка міста ВолодиіхіиранВолинського Волинської
області.
СЛУХАЛИ: Попова М., який звернувся за роз`ясненнями щодо розгляду на
позачерговій сесії питання облаштування дороги через його власну ділянку
по вулиці Цинкаловського.
ВИСТУПИВ: Мороз РА., який запропонував створити робочу групу зі

складу депутатів та працівників земельного відділу міської ради з метою



з'ясування щодо порушень при виділенні ЗЕМЕЛЬНИХ ділянок та з'ясування

спірних питань на місці проживання заявника в 'термін до
01 .08.2017р.

ВИСТУПИВ: Мороз Р.А. із пропозицією ДОПОВНРПЇИ рішення: « Для

влаштування під'їзду до Володимир-Вогнінськоїжитлово-експлуатаційної

конториМа 1, вул. Тараса Піевченка,
1 1„ та земельної ділянки, Кадастровий

номер: 0710200000201200427060, для будівництва
і обслуговування

складського приміщення по вул. Тараса іііевнеъіка,
і ІА.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -

4
Проти -

0
Отрималось - 0

2. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування земельної

ділянки по вулиці Гайдамацька, 28 у місті ВОЛОДИМИрі-ВОЛИНСЬКОМУ

Волинської області для зміни функціонального призначення земельної

ділянки з будівництва і обслуговування житлового будинку на будівництво

та обслуговування будівель громадської 'ЗабуДОВі/І, кадастровий номер
земельної ділянки: 0710200000:01;004;0592.
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА - 4Проти -

0
Отрималось - 0

З. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування земельної

ділянки по вулиці Ковельська, 24 кв.2 у місті Володимирі-Волинському
Волинської області для зміни функціонального призначення з будівництва

і

обслуговування житлового будинку на бутііві--іііцтво та обслуговування
будівель громадської забудови, кадастровіий номер земельної ділянки:
0710200000101 ;003;3930.
СЛУХАЛИ: Петрик ПО., яка надала додаткові документи
СЛУХАЛИ:Мороза Р.А., який запропонував ітідготувати до сесії погодження
жителів сусідньої квартири

ГОЛОСУВАЛО:
ЗА - 4Проти - 0Отрималось -

0

4. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування території
фрагменту вулиці Луцька, 81 у місті Володимієіэі-Волинському Волинської
області для зміни функціонального ііризначення земельної ділянки,
кадастровий номер: 07 і 0200000101 200410044, з ,для розміщення та



експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на
будівництво та обслуговування будівель громадської та житлової забудови,
та земельної ділянки, Кадастровий номер: 0710200000201 200515617, з для
обслуговування виробничих приміщень на будівництво та обслуговування
будівель громадської та житлової забутіоізіі.
СЛУХАЛИ:Мороза Р.А., який запропонував детальний план затвердити на
сесії
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА - 4Проти - 0Отрималось -

0

5. Надати дозвіл на розроблення проекту ,детального планування земельної
ділянки по вулиці Завокзальна, 13 міста Володимтіра-Волинського
Волинської області для зміни цільового призначення земельної ділянки,
Кадастровий номер: 0710200000201 1003 22391. з для реконструкції складу
Шкірсировини у виробниче приміщення тіпансгюіэту' на будівництво та
обслуговування будівель громадської забудови.
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА -

4
Проти -

0
Отрималось - 0
6. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування земельних
ділянок по вулиці Гайдамацька, 2413, Кадастровий номер:
0710200000201200425061, по вулиці Даніша ГЭЛИЦЬКОГО, З 1, Кадастровий

номер: 0710200000:01:004:5061, по вучіи ці Данила Галицького, 32/1,
Кадастровий номер: 0710200000201 100425061, міста Володимира-Волинського
Волинської області для зміни цільового 1"1р1-1ЇЗІ-1Е1ЧЄННЯземельних ділянок для
будівництва та обслуговування будівель гроіхіадської забудови.
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА -

4
Проти - 0Отрималось - 0
7. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування земельних
ділянок для зміни цільового призначення по вулиці Привокзальна, 7,
Кадастровий номер: 071020000020120041581 1, та по вулиці Привокзальна, 9,
Кадастровий номер: 0710200000:01 2004: 5797, міста Володимира-
Волинського Волинської області, з будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських споруд на для бучїівъііітітва та обслуговування
зони придорожнього сервісу.
ГОЛОСУВАЛО:



ЗА- 4
Проти -

0
Отрималось -

0

8. Надати дозвіл На розроблення проекту ііетатіьтіогопланування території

земельної ділянки по вулиці Устилузька. 128„ Кадастровий номер:
0710200000201200116734, площею 184,4 кам. та по вулиці Устилузька, 128А,

кадастровий номер: 0710200000201100126733. іілоіцеіо 910,0 квм. Міста

Володимира-Волинського Волинської обхіасгі для будівництва та
обслуговування будівель громадської забудіовіі та виробничо-складських
будівель.
СЛУХАЛИ:Мороза РА., який запропонував вказати площу земельних
ділянок по кожному приміщенні окремо.

ГОЛОСУВАЛО:
ЗА -

4
Проти - 0Отрималось - 0

9. Надати дозвіл на розроблення проекту ДІЄ'І`Е1„ГІЬІ1ОГО планування території

фрагменту вулиці Драгоманова, 8-А міста Володі-ііхіира-Волинського

Волинської області для встановлення 'торговельного павільйону.
СЛУХАЛИ: Кибу Т.Я., який повідомив про те. 1Цо дана ділянка буде

виставлена на аукціон
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА- 4
Проти - 0Отрималось -

0
10. Розробити детальний план території в районі вулиці ІОліана Опільського

у місті Володимирі-Волинському для наступної передачі земельних
ділянок

для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
споруд воїнам - учасникам АТО.
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА- 4
Проти -

0
Отрималось -

0

1 1. Розробити детальний план території в районі вулиці Смотрицького у
місті

Володимирі-Волинському для наступної передачі земельних ділянок для
будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд
воїнам - учасникам АТО.
ГОЛОСУВАЛО:
3А-4



Отрималось -
О

12. Розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд

торговельного, побутового, соцівільно-культурного чи іншого призначення

для здійснення підприємницької діяльності в межах
міста Володимира-

Волинського:
- Центральна частина міста (в історичному

ареалі міста);

- вулиця Ковельська;
- вулиця Луцька (від центральної Частини

міста до будинку М і05 по вул.

Луцькій);
- парк «Слов'янський».

СЛУХАЛИ: Мороза РА., який запропонував ,детальний план затвердити на

сесії
ГОЛОСУВАЛО:
ЗА -

4
Проти -

О

Отрималось -
О

13. Розробити детальний план території для протидії процесам підтоплення

та затоплення території в межах міста
Володнмііра-Волинського ( район

вулиці Степана Бандери) з врахуванням кіістобуііівної ситуації з комплексом

заходів з благоустрою території зони рекреації.

СЛУХАЛИ:Мороза РА., який запронуізав ІЗКГПОЧИТРІ вул. Стравінського

ГОЛОСУВАЛО:
ЗА- 4
Проти -

0

Отрималось -
О

СЛУХАЛИ: Цаль-Цалко Г.А., який зобовіязав Кибу Т.Я.. внести зміни та

доповнея відповідно до протоколу комісії.

2. Про погодження звітів Експертну грошову оцінку та затвердження
вартості стартової ціни та продажу у власність земельнихділянок не

сільськогосподарського призначення.

СЛУХАЛИ: Процьку Л., яка ознайомила 'звітахпі експертно-грошової
оцінки

СЛУХАЛИ: Радкевина С.Л., який запропонував звіти експертних оцінок

надати для ознайомлення депутатам



Радкевич С.Л.,


