
ПРОТОКОЛ № 129 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 17.01.2018         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.Б. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 
ВІДСУТНІ:  
Бабидорич В.М., Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Лайкун М.І. – заступник начальника відділу землекористування;  

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин (перелік 17.01.18). 

2. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин (з переліку виїзного засідання 15.01.18).  

3. Про доручення комісії.  

    

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею  0,0699 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

1.2. Гр. Голованову Олексію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 

158 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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1.3. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0605 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 156 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.4. Гр. Струж Степану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 169 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.5. Гр. Семенову Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 168 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.6. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Антоніна                      

Дворжака, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.7. Гр. Приміч Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 171 з подальшою передачею її у власність (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.10. Гр. Рубіш Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 100 з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.11. Гр. Комарницькому Валерію Романовичу земельної ділянки площею  

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській, поз. 99 з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

1.12. Гр. Тарахонич Олексію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 180 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 землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання                         

гр. Тарахонич О.М. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 70 а визнати 

таким, що втратив чинність. 

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. Гегедюш Ірині Олексіївні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Пестеля, 16 з подальшою передачею її у власність (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 
 2.2. Приватному підприємству «ЗЕМГРУПП» земельної ділянки площею 

0,0434 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Богдана Хмельницького, 2 «а» з подальшою передачею її в 

оренду (присутній представник). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.6.  Гр. Сухолову Едуарду Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 4 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.7.  Гр. Трохимець Володимиру Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 19 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.8.  Гр. Трохимець Віктору Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 16 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.9.  Гр. Опріш Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УКГ «Політ» 

ряд «Л» поз. 25 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 2.10.  Гр. Ільницькому Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» 

УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 2.11.  Гр. Шахрайчуку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,0049 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

32 «а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.12. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,0129 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі                       

пл. Жупанатської з подальшою передачею її в оренду. 

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. Розлуцькому Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0238) площею                      

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 

2), поз. 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3.2. Гр. Горвату Олександру Олександровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0259) площею                      

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 

2), поз. 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3.3. Гр. Немеш Ганні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0206) площею 0,0781 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Князя Олега, 137 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 3.4. Гр. Сливичу Яношу Міклошовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0103) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, АГК                       «Сторожницький 

» гараж № 112 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

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. Слободянюк Олексію Олексійовичу земельної ділянки площею 

0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Заньковецької, поз. 4 з подальшою передачею її в оренду (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

4.2. Гр. Хохловій Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0540 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Героїв, 8 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

4.3. Гр. Ковачу Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею               

0,0201 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вузькій, 3 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

5.1. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака  

земельної ділянки загальною площею 1,3200 га на земельні ділянки площею 

0,7168 га та площею 0,6036 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків в районі вул. Марії Заньковецької – Бориса Тлехаса. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4; 

«утримались» - 2. (Шевчук Г.В., Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
 

6. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 6.1. Гр. Штефку Анатолію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0400) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Юрія Жатковича, 28  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 6.2. Гр. Румянцевій Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0369) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    вул. 

Іштвана Дендеші, 141  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 6.3. Гр. Пастеляк Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0233) площею 0,0240 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Андрія Бачинського, 38  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

6.4. Гр. Райхел Марії Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0413) площею 0,0172 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Петра 

Чайковського, 43  та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

6.5. Гр. Баб’як Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:57:001:0082) площею 0,0549 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                  

вул. Артилерійській, 4/2  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

6.6. Гр. Сентипал Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0414) площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана 

Лобачевського, 46  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

6.7. Гр. Грежещуку Анатолію Вацлавовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0347) площею 0,1400 га для 

городництва по вул. Гвардійській, 56  та передати її в оренду строком на 5 

років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

6.8. Гр. Ярошовець Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0381) площею 0,0673 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Абрикосовій, 12 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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7. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної 

ділянки площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по                          

вул. Миколи Бобяка строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3; 

«утримались» - 3. (Шевчук Г.В., Прозор Є.І., Любар В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання до розгляду на сесії. 

 «за» - 4; 

«утримались» - 2. (Шевчук Г.В., Прозор Є.І) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 7.3. Фізичній особі – підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні 

земельної ділянки площею 0,0240 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для будівництва кафе) по вул. 8-го Березня, б/н строком на  

10 років (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно 

 7.4. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні 

земельної ділянки площею 0,0049 га під торговим павільйоном по  вул. 

Перемоги, 157 строком на 5 років (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 9.1. Гр. Стоцькій Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею        

0,0241 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на                                 

пл. Корятовича, 14-16. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 9.2. Фізичній особі - підприємцю Данч Тамарі Олександрівні земельної 

ділянки площею 0,0620 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 51. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

 10.1. Гр. Губковичу Василю Михайловичу  земельної ділянки площею 

0,0015 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Михайла Грушевського, 25 (5234,85 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 348,99 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно 

 11. Про зміни та скасування рішень міської ради 

 11.1. Пункт 1.7. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 

29.03.2013 року № 877  «Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» визнати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 

редакції: 

 - Товариству з додатковою відповідальністю «Данко» надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,1360 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Приладобудівників, 7 з подальшою передачею її в оренду (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно 

 11.3. Пункт 3.1. рішення XIV сесії міської ради VII скликання від 

25.07.2017 року № 734  «Про надання та відмову у  наданні дозволів на 

складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)» визнати таким, що втратив чинність, та викласти в 

наступній редакції: 

 - Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку         

"Заньковецької, 48 А" надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1733 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                              

вул. Заньковецької, 48 "А" з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно 

 

2. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин (з переліку виїзного засідання 15.01.18).  

 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. поінформувала колег про результати виїзду 

спільно з начальником відділу землекористування та начальником управління 

містобудування та архітектури за вказаними нижче адресами. Запропонувала 

розглянути їх на сьогоднішньому засідання з метою дотримання строків 

адміністративних послуг. 

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО та поранених учасників АТО 

щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 1.1. Гр. Сивохопу Артему Валерійовичу земельної ділянки площею                     

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.2. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Героїв з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ветеран" земельної 

ділянки площею 0,3500 га під виробничі споруди по вул. Шумній, 2 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3; 

«утримались» - 3. (Шевчук Г.В., Прозор Є.І., Любар В.М.) 
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Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок: 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фенікс» земельної 

ділянки площею 120 кв. м. під магазином по вул. 8-Березня, 33 "б" строком на 

10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3.2. Гр. Срібній Анжеліці Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 2/63 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 4. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «РК Ужгород» земельної 

ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Шумній, 25. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельні ділянки в оренду без складання 

технічної документації.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4; 

«утримались» - 2. (Шевчук Г.В., Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 5.1. Гр. Ігнату Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0154 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Василя Балога, 2 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4; 

«утримались» - 2. (Любар В.М., Прозор Є.І.) 
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Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
 

3. Про доручення комісії.  

 

В зв’язку з численними зауваженнями до документації із землеустрою 

розробником, якої є ФОП Сентімрей Н.В. доручити відділу землекористування 

та управлінню правового забезпечення звернутись до Держгеокадастру України 

та до Кваліфікаційної комісії Державного комітету геодезії щодо розгляду 

анулювання сертифікату інженера – землевпорядника ФОП Сентімрей Н.В. 

За це доручення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


