
ПРОТОКОЛ № 138 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 21.03.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Козак В.А., Пономарьов С.Б., 

Прозор Є.І., Шевчук Г.В. – члени комісії; 

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

Бабидорич В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

Штефуца В.О. – начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та 

запобігання і протидії корупції; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

     

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. Халупнику Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

105 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Рега Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

203 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Прокоф`єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

216 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 219 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 198 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Россоха Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0703 

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. 

1.7. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 200 з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Козаку Дмитру Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0855 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іспанській, б/н 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. Козак Д.Є. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 58 "а" визнати таким, 

що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Полянському Михайлу Йосифовичу земельної ділянки площею 

0,1000 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. 

1.16. Гр. Бобкову Андрію Сергійовичу земельної ділянки площею                    

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 219 «б» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Попадич Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 216 «б» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Шорбан Павлу Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0728 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 220 «б» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу земельної ділянки площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 217 «б» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Гряділь Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 211 «б» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 218 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Жулинській Олександрі Сергіївні земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 162 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Вишневському Владиславу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 

177 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Тидень Віталію Петровичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 27 «б» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Дем’яненку Павлу Валерійовичу земельної ділянки площею                    

0,0628 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 218 «б» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування спільно з  КП АПБ до наступного засідання комісії 

перевірити зайнятість земельної ділянки та відповідність позиції до 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Кіщак Олександру Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 201 «б» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 199 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1 (Козак В.А.) 

  «не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Кус Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,2024 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по              

вул. Університетській, 12 «б» з подальшою передачею її в оренду. 
ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
2.2. Гр. Гаджибековій Олені Віталіївні та гр. Гаджибекову Олександру 

Олександровичу земельної ділянки загальною площею 0,0151 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Жемайте, 11 «а» з подальшою передачею її у спільну часткову 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Леготай Золтану Золтановичу земельної ділянки площею 0,0030 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В. Гуци, 8 з подальшою 

передачею її у власність. 
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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. 

2.4. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки площею                

0,0324 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Капушанській, 3/6 з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Боклах Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0656 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 97 з подальшою передачею її у власність. 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо правових підстав 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.9. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку    «Добролюбова 

4» земельної ділянки площею 0,6126 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Миколи 

Добролюбова, 4 з подальшою передачею її в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

«утримався» - 1. (Шевчук Г.В.). 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Губковичу Андрію Миколайовичу, як учаснику АТО, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0779) площею 0,0075 га для 

будівництва індивідуальних гаражів на території гаражного кооперативу 

«Політ» по вул. Гвардійській, поз. 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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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. Пайді Сергію Івановичу земельної ділянки                                                

площею 0,2290 га для будівництва та обслуговування будинку  по 

Слов’янській набережній, 39 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

4.4. Гр. Сабадош Віктору Васильовичу земельної ділянки площею 0,0450 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Озерній, 31 з подальшою передачею її у власність 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

Відповідно до ч.12 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створити робочу групу у складі голови постійної комісії, 

начальника відділу землекористування, представника управління 

містобудування та архітектури для попереднього вивчення питання з виїздом 

на місце та доповісти про результати на наступному засіданні постійної 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Ковачу Габору Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0382) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Загорській, 90 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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5.2. Гр. Мигалині Млані Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0168) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Урожайній, 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

5.3. Гр. Кучерявому Юрію Михайловичу та гр. Слутяк Ержебет Мигалівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0360) площею                

0,0588 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 128-ї окремої гірсько - піхотної 

бригади, 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

5.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

5.5. Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. Андрія Новака  земельну 

ділянку (кадастровий номер 2110100000:22:001:0110) площею 0,6036 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

районі вул. Марії Заньковецької-Бориса Тлехаса передати в оренду строком 

на 5 років. 

 Департаменту міського господарства внести відповідні зміни до 

договору оренди. 

 Земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:22:001:0111) 

площею 0,1768 га перевести в землі запасу міста з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 7. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

7.2. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство виробничо-

торгова фірма «Вікторія-В» земельної ділянки площею 175 кв.м. під власним 
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магазином (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) по                  

вул. Перемоги (Капушанська), 145, (договір оренди з 19.01.2007 року) 

(запрошений гр. Пічкар І.І.). 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
 

9. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Західна інвестиційна 

компанія" земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по 

Слов’янській набережній, 7 (190056,00 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 316,76 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

9.3. Гр. Гусак Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0405 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій  по вул. Минайській, 37 (106628,40 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 263,28 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

9.4. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0749 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Угорській (133853,79 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 178,71 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

9.5. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки площею 0,1090 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській 

набережній, 4 (415617,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 381,30 

грн.). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

9.6. Затвердити актуалізацію звіту про експертну грошову оцінку                          

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 (118758,15 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

125,67 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.5. Доповідна записка управління правового забезпечення щодо внесення 

змін до програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 

роки (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


