
ПРОТОКОЛ № 91 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 19.06.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Пономарьов С.Б. – голова комісії;  

Прозор Є.І. – секретар комісії;  

Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Бабидорич В.В., Козак В.А., – члени комісії; 

ЗАПРОШЕНІ:  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

 

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 та поранених учасників АТО 

щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

1.1. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання оскільки 

земельна ділянка зайнята. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 1.2. Гр. Мішину Едуарду Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.3. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки 

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

УКГ «Політ» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Мальчицькому Миколі Золтановичу земельної ділянки площею 

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

«Політ» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Микульцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

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

«Політ» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуального гаража по вул. Насипній, б/н (позаду вул. 

Панькевича, 63) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури вивчити питання, надати пропозиції щодо 

можливості надання земельної ділянки та перевірити чи відноситься земельна 

ділянка до прибудинкової території ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Русину Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0079 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», 

ряд «Кірпіч», поз. 26, 27, 28 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0095 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

«Кірпіч», поз. 6, 7, 8 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Звернутись після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» 

по вул. Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Михайловичу Віктору Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0054 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд Д, поз. 69, 70 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Цифрі Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0049 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

Б, поз. 64, 65 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Бєшлику Артему Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0050 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», 

ряд Г, поз. 72, 73 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0061 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»,    

ряд Д, поз. 53, 54 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Шушковському Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,         

УКГ "Політ" ряд 9 поз. 9, 10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.14. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,         

УКГ "Політ" ряд Д поз. 60, 61 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки                          

площею 0,0064 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

УКГ "Політ" ряд Б поз. 72, 73 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Матвєєву Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0041 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,         

УКГ "Політ" ряд Г позиція 57, 58 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Прокоф'єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0044 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

"Політ" ряд Г позиція 67, 68 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Мошаку Олегу Григоровичу земельної ділянки площею 0,0042 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ "Політ"    

ряд Д позиція 41, 42 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Даниляку Павлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Дравецької з подальшою передачею її у власність. 

- Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів 
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землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. 

Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в 

частині надання гр. Даниляк П.Ю. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 54 а 

визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні.  Доручити депутату міської 

ради від виборчого округу № 14 Пономарьову С.Б. розглянути звернення та на 

наступному засіданні постійної комісії доповісти про результати його розгляду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Чегілю Василю Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Харківській (район вул. 

Університетської) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка закріплена за іншим будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Галаснику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею            

0,0471 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Укропному, 1 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

2.1. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ДОМ 42" 

земельної ділянки площею 0,0516 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Л. Толстого, 42 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки у 

вказаних графічних матеріалах зазначені землі загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки площею 2,2475 га для обслуговування 

виробничої бази по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни), 2 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.4. Громадській організації "Гаражне об`єднання "Парус" 

земельної ділянки площею 0,0900 га для розміщення тимчасових металевих 

гаражів по вул. Лермонтова, 9 а з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Ковача 

Вілмоша, 15" земельної ділянки площею 0,3913 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Ковача 

Вілмоша, 15 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості виділення 

земельної ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Мошколі Тетяні Валеріївні земельної ділянки площею 0,1272 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Стародоманинській, 

101 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю обліковості зазначеної площі земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Шкрибі Омеляну Омеляновичу земельної ділянки площею 0,0086 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», 

ряд 4, поз. 76, ряд 16, поз.10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Ганичу Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0080 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

В, поз. 56 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Козар Феліксу Георгійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Костюк Тетяні Петрівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 11, 

поз. 30 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Костюк Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

4, поз. 72 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Ганичу Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0080 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

Б, поз. 59 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Андріяшу Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

УКГ «Політ», ряд 12, поз. 28 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Шпільці Вероні Василівні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»,              

ряд В, поз. 62 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Козар Тімеї Олександрівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Козар Георгію Георгійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

2, поз. 19 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Василику Ігорю Васильовичу земельної ділянки площею  0,0028 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», 

ряд Е, поз. 41 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Головня Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0079 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

Г, поз. 50 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шляхрембуд» 

земельної ділянки площею 1,8681 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Цьока Мирославу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд 14, поз. 14 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.21. Гр. Єфремовій Анні Володимирівні земельної ділянки 

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

УКГ «Політ», ряд А, поз. 74 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. Звернутись 

після проведення інвентаризації землекористування УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській та затвердження її на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

3.1. Гр. Чобаль Ользі Вікторівні земельної ділянки площею 0,0357 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Л. Толстого, 9 а з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1 

«утримались» - 3. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.2. Гр. Михайлець Борису Михайловичу, гр. Михайлець Греті 

Михайлівні земельної ділянки площею 0,0588 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Другетів, 84/3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Прокопцю Вадиму Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0401 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руській, 7/4 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

4.1. Гр. Холявіцькому Василю Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0337) площею 0,0894 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, 151 та передати її у власність. 

 - Звернення гр. Матейдес Ж.С. щодо відклику від підпису погодження 

меж земельної ділянки в зв’язку з наданням неправдивої інформації щодо 

причин погодження меж. 

 - Звернення мешканців будинку № 147/1 кв. 3, 4, 5 щодо заперечення у 

приватизації гр. Холявіцькому В. О. та Холявіцькій О.Г. земельних ділянок по 

вул. Собранецькій, 151, у зв`язку із захопленням прибудинкової території, а 

також із накладкою на раніше приватизовану земельну ділянку                                        

гр. Персіянцевої В.М. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Виконавцю робіт ПП Готрі 

С.І. надати державний акт Персіянцевої В.М. на існуюче землекористування по 

вул. Собранецькій, 151 та на наступне засідання постійної комісії надати 

збірний кадастровий план із нанесеним державним актом. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Холявицькій Олені Григорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0338) площею 0,0866 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Собранецькій, 151 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Виконавцю робіт ПП Готрі 

С.І. надати державний акт Персіянцевої В.М. на існуюче землекористування по 

вул. Собранецькій, 151 та на наступне засідання постійної комісії надати 

збірний кадастровий план із нанесеним державним актом. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

 

 5.1. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні 

земельної ділянки площею 240 кв. м. для будівництва кафе по вул. 8  Березня, 

б/н строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно та наявністю податкового боргу 

згідно довідки  з ДПІ у м. Ужгороді ГУ ДФС в Закарпатській області. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УЖ-БУД-ІНВЕСТ» 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

нецільовим використанням земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Віза" земельної ділянки 

площею 2104 кв.м. під власними виробничими будівлями та для їх 

обслуговування по вул. Юрія Біровчака (вул. Колгоспній), 3"А" строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на поновлення договору оренди 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Фізичній особі-підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для розміщення адмінбудівлі та житлових приміщень 

по вул. Героїв Крут (вул. Галана) - Г. Артемовського строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на поновлення договору оренди 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

 6.1. Гр. Калюжину Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ак. Корольова, 4 "б". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Гр. Поган Марті Миколаївні земельної ділянки площею 0,0210 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Станційній. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

7.1. Гр. Готько Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0750) площею 0,0226 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 25 «б» зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу інспекції з 

благоустрою провести перевірку щодо законності забудови та користування 

земельною ділянкою.  
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Русник Людмилі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0247) площею 0,0066 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Корзо, 13 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

 

Головуючий на засіданні                   О. Афанасьєва 

 

 

 

 

Секретар комісії        Є. Прозор 


