
ПРОТОКОЛ № 78 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 22.03.2017          м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Пономарьов С.Б. – голова комісії;  

Прозор Є.І. – секретар комісії;  

Бабидорич В.В., Афанасьєва О.В. – члени комісії;  

ВІДСУТНІ:  
Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Козак В.А., Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ:  
Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування.  

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури. 

Запрошені заявники. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

СЛУХАЛИ: Пономарьов С.Б. запропонував обрати головуючим на засіданні 

члена постійної комісії Афанасьєву О.В. 

ВИРІШИЛИ: Обрати головуючим на засіданні члена постійної комісії 

Афанасьєву О.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 1.1. Гр. Фаркашу Едуарду Степановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Дячуку Дмитру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0078га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.3. Гр. Куровському Дмитру Ярославовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, 

б/н з подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Богонському Сергію Стаховичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка з 

подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ланецькому Сергію Алімовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«Політ» з подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Питання залишити на довивченні, розглянути після надання 

заявником відповідного погодження від юридичної особи – гаражного 

кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Мальчицькому Миколі Золтановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК 

«Політ» з подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Питання залишити на довивченні, розглянути після надання 

заявником відповідного погодження від юридичної особи – гаражного 

кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Плоскіну Євгену Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Нововолодимирській, б/н з 

подальшою передачею її у власність (запрошені). 
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ВИРІШИЛИ: Направити заяву до управління містобудування та 

архітектури для надання висновку щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Тушканову Павлу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0065 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, б/н з 

подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити заяву до управління містобудування та архітектури 

для надання висновку щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, поз. 15 з подальшою передачею її у власність  

(на підставі протоколу № 75 від 01.03.17 вирішено, архітектурі надати 

висновок щодо можливості надання земельної ділянки, висновок надано) 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Банк Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0516 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Райдужній з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в межах міста Ужгорода з подальшою передачею її у 

власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 118 Земельного кодексу України (відсутні графічні матеріали). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Лупинському Руслану Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Виноградівській з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, земельна 

ділянка перебуває у приватній власності з 2007 року. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Кравцю Максиму Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.117 з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Ховпей Віталію Михайловичу земельної ділянки площею  0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Теодора Ромжі з подальшою передачею її у 

власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Шигимага Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника з подальшою передачею 

її у власність. 

1.36. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0706 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Стефаника з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити начальнику відділу землекористування спільно з 

начальником управління містобудування та архітектури вивчити питання з 

виїздом на місце і доповісти про результати на наступному засіданні 

постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Петрище Олександру Федоровичу земельної ділянки площею 0,0672 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Стефаника з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити начальнику відділу землекористування спільно з 

начальником управління містобудування та архітектури вивчити питання з 

виїздом на місце і доповісти про результати на наступному засіданні 

постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Дубовому Олександру Івановичу земельної ділянки площею 0,0664 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Стефаника з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити начальнику відділу землекористування спільно з 

начальником управління містобудування та архітектури вивчити питання з 

виїздом на місце і доповісти про результати на наступному засіданні 

постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

Довивчення комісії: 

 

1.22. Гр. Бабуничу Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0893 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у 

власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Запропонувати заявнику 

надати графічні матеріали для з’ясування місця розташування земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Шахайді Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в р-н вул. Озерної з подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити заяву до управління містобудування та архітектури 

для надання висновку щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Біндусову Олександру Євгеновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні "Сосновий" з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.26. Гр. Сабадош Сергій Володимирович земельної ділянки площею  0,0885 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Лісній, б/н з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 122 Земельного кодексу України (земельна ділянка не є 

комунальною власністю міста). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Суботіну Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 122 Земельного кодексу України (земельна ділянка не є 

комунальною власністю міста). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Минайській, 28 з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити заяву до управління містобудування та архітектури 

для надання висновку щодо можливості задоволення клопотання, оскільки 

конфігурація земельної ділянки не розрахована для будівництва житлового 

будинку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Петрунь Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0973 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. Гр. Кондраш Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. Гр. Огурчак Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1.Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,1340 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Радіщева, 1 з 

подальшою передачею її в оренду (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запропонувати заявнику 

уточнити заявні вимоги. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Медико-соціальному реабілітаційному центру «Дорога життя» земельної 

ділянки площею 0,5604 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 8-Березня, 46 «в» з 

подальшою передачею її в оренду (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запропонувати заявнику 

доопрацювати графічні матеріали. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Малош Олені Олексіївні земельної ділянки площею 0,0440 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гвардійській, 38-40 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу землекористування, управлінню 

містобудування та архітектури спільно з інспекцією з благоустрою  вивчити 

питання з виїздом на місце та надати пропозиції на наступне засідання 

постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Яцуку Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0015 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола (Дівоча), 5 поз. 63 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Гецко Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0236) площею 0,0530 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Словацькій, 21 та передати її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, заявнику запропонувати 

додати документи на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0216) площею 0,0100 га для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 11 та передати її в оренду строком на 

____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Гр. Чарцевій Олені Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 131 з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запросити на засідання 

постійної комісії виконавців графічних матеріалів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Бемак Йосифу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 131 «б» з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запросити на засідання 

постійної комісії виконавців графічних матеріалів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Новак Марії Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 131 «в» з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запросити на засідання 

постійної комісії виконавців графічних матеріалів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки площею 2,2475 га під виробничою базою 

по вул. Паризької комуни, 2 з подальшою передачею її в оренду (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запропонувати заявнику 

уточнити заявні вимоги. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,1916 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури по вул. Гранітній, 5 з подальшою передачею її  в оренду 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,4570 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури по вул. Гранітній, 5 з подальшою передачею її  в оренду 

(запрошені). 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Гр. Сіка Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Юнацькому з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.2. Приватному підприємству «МІБС» земельної ділянки площею 0,0600 га 

під власною будівлею для комерційної діяльності по вул. Тобілевича, 13 

строком на 5 років (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Гр. Дідич Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 78 кв.м під 

прибудовою до власних приміщень (комерційного використанні) по пр. 

Свободи, 20/33 строком на 5 років (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч-Уж» земельної 

ділянки площею 0,0410 га  для обслуговування власного нерухомого майна 

по вул. Благоєва, 1 «а» строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

без права забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.5. Фізичній особі- підприємцю Гомді Аллі Ростиславівні земельної ділянки 

площею 486 кв.м. для будівництва магазину по вул. Краснодонців строком на 

3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Фізичній особі-підприємцю Гумен Василю Гавриловичу земельної 

ділянки площею 0,0030 га для влаштування входу до власного торгово-

офісного приміщення по вул. Минайській, 28/3 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
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7.1. Фізичній особі-підприємцю Левчак Ользі Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0230 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під власним магазином з добудовою) по вул. Собранецькій, 146 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Фізичній особі- підприємцю Гомді Аллі Ростиславівні земельної ділянки 

площею 0,0486 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Краснодонців, 8 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Гр. Бейгулову Андрію Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0945 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Українській, 16 (117 926,55 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 124,79 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Клим Степану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0715 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5 

«а» (179293,40 грн. з розрахунку на один квадратний метр 250,76 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.1.  У зв’язку з смертю гр. Фантич Марії Михайлівни пункт 1.26.  рішення 

VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.16 № 414 «Про затвердження 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)» в частині затвердження гр. Фантич Марії Михайлівни  

технічної документації та передачі у власність земельної ділянки площею 

0,00634 га по вул. Грузинській, 1 визнати таким, що втратив чинність та 

викласти в наступній редакції: 

- гр. Товт Марії Степанівні затвердити  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:29:001:0265) площею 0,0634 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Грузинській,1 та передати її у власність (запрошені). 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, запропонувати заявнику 

відредагувати зміст заяви. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.   
10.1. Звернення Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області   щодо передачі в постійне користування земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0206 площею 0,0829 га) по вул. 

Анкудінова, 23 та (кадастровий номер 2110100000:08:001:0114 площею 

0,1107 га) для розміщення та постійної діяльності підрозділів Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати передати земельну ділянку в постійне 

користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.2. Звернення УМВС України в Закарпатській області щодо припинення 

права постійного користування земельними ділянками:  

 - (кадастровий номер 2110100000:10:001:0206 площею 0,0829 га) 

Державний акт на право постійного користування серії ЯЯ№109739 від 

29.12.2012 року. 

 - (кадастровий номер 2110100000:08:001:0114 площею 0,1107 га) 

Державний акт на право постійного користування серії ЯЯ№109738 від 

29.12.2012 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити право постійного користування 

земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Звернення Закарпатського музею народної архітектури та побуту щодо 

передачі земельної ділянки в постійне користування площею 0,0563 га для 

обслуговування об’єкту історико-культурного призначення по вул. 

Капітульній, 33 «а» . Внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.07.08 

№ 790 про відведення земельної ділянки площею 19103 кв.м. та видачею акту 

на землю. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із мораторієм на виділення вільних земельних ділянок, залишити земельну 

ділянку для автостоянки загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Головуючий на засіданні      О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Є.Прозор 


