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ПРОТОКОЛ № 153 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 13.07.2018 року        м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Козак В.А.,  

Пономарьов С.Б., 

Бабидорич В.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І., 

Шевчук Г.В.– члени комісії.  

 

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

. 
 

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. 

1.3. Гр. Пилипчуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.4. Гр. Шимоні Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.5. Гр. Вірван Роману Михайловичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

1.6. Гр. Мігалю Олександру Юлієвичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.7. Гр. Грохольському Олегу Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.8. Гр. Ропаничу Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.9. Гр. Мендикаш Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

  1.10. Гр. Чоболь Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Панькевича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.11 Гр. Лешку Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0742 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

1.12. Гр. Готрі Дмитрію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Котловинній з подальшою передачею її у власність(висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.13. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Боб`яка, б/н з 

подальшою передачею її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.14. Гр. Лешаничу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0744 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Зоряний, б/н з подальшою передачею її у власність(висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

1.15. Гр. Мешку Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0095 га 

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

передачею її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.16. Гр. Чухті Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.17. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Іспанській, б/н з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.18. Гр. Трачук Ользі Володимирівні, як дружині загиблого учасника 

бойових дій в зоні проведення АТО, земельної ділянки площею 0,0629 га для 
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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. 

1.19. Гр. Далекорей Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.20. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельних ділянок площею                    

0,1000 га для ведення особистого селянського гоподарства в районі                 

вул. Оноківської, № 1 та площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 

гоподарства в районі вул. Клімента Тімірязєва, № 2 з подальшою передачею їх 

у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.21. Гр. Тельнову Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

1.22. Гр. Фонтош Василю Михайловичу земельної ділянки площею                

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.23. Гр. Микуляк Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Івана Запісочного, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.24. Гр. Пастушок Дмитру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0533 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Солов`їної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.3. Гр. Чикало Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0070 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Перемоги, 3 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2.6. Гр. Кубарич Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0170 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2.7. Громадській організації «За активне життя» земельної ділянки  

площею 13,5068 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Загорській з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії поставила на голосування пропозицію надати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою.  

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ" – 1 (Козак В.А.) 

(рішення не прийнято) 

2.8. Гр. Кузьмі Василині Гейзівні земельної ділянки площею 0,0200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 158 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.9. Гр.гр.  Кузьмі Ользі Михайлівні, Фрайтик Михайлу Михайловичу, 

Горняк Світлані Михайлівні, Омельчук Тетяні Михайлівні земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 158 з подальшою 

передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 



6 
 

 2.10. Гр. Костик Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Столєтова, поз. 21 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.11. Гр. Кравец Анатолію Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 6 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.12. Гр. Логойді Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0038 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 25 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.13. Гр. Возняк Ігорю Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30, АГК 

«Іскра» гараж № 11 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.14. Гр. Вовчок Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

поз. 61 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.15. Гр. Язикову Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0041 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

поз. 1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.16. Гр. Хованець Олені Ернестівні земельної ділянки площею 0,0029 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 56 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.17. Гр. Чумак Людмилі Леонідівні земельної ділянки площею 0,1415 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 82 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.18. Гр. Беняк Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0508 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.19. Гр. Русин Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0807 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Антонія                    

Годинки, 17 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.20. Гр. Ігнат Володимиру Антоновичу та Ігнат Марії Василівні 

земельної ділянки площею 0,0166 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Дмитра Вакарова, 5/3 з подальшою 

передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.21. Житлово-будівельному кооперативу "Горняк" земельної ділянки 

площею 0,0895 га для облаштування автомобільної стоянки по вул. Олександра 

Богомольця, 28 з подальшою передачею її в постійне користування (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури та ст. 134 

ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.22. Гр. Ковальчуку Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,1700 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Тихій, 20 з 

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури та ст. 134 

ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 2.23. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0123 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування 

торгового павільйону "кафе швидкого приготування") по вул. Возз'єднання - 

Слов’янська набережна, б/н з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.24. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки площею 0,0090 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Другетів, 172 "а" з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.25. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки площею 0,0079 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії по пров. Приютському 10 "а" з подальшою передачею її в оренду 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.26. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2420 га для 

будівництва та обслуговування торгово-виробничих приміщень по                               

вул. Олександра Радіщева, 1 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.27. Гр. Язикову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

поз. 41 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.28. Гр. Єгазарян Варі Айказовні земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 30 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.29. Гр. Рожак Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, поз. 115 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.30. Приватному підприємству « Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1053 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на Київській набережній, 3 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.31. Приватному підприємству « Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1300 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Малокам’яній, 10 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.32. Гр. Ляпко Ганні Андріївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 22 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.33. Гр. Ігошеву Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

поз. 46 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.34. Гр. Шиян – Угрин Мар`яні Іванівні земельної ділянки площею 

0,0033 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

поз. 51 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.35. Гр. Павлюлинець Віті Іванівні земельної ділянки площею 0,2000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Миколаївській з подальшою передачею її власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.36. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Тихого 17» 

земельної ділянки площею 0,3211 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Франтішека Тіхого, 17 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.37. Гр. Саглиці Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 8 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 2.38. Гр. Роля Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській, 15 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 2.39. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі п. 5 ст. 116 ЗКУ. Рекомендувати направити питання  на розгляд 

комісії по розгляду земельних спорів.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 2.40. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Заньковецька 17» земельної ділянки площею 0,5305 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Заньковецької, 17 з подальшою 

передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 2.41. Гр. Молнар Тетяні Євгеніївні земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                        

вул. Минайській, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання комісії та доручити 

управлінню містобудування та архітектури до наступного засідання 

постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.7. Гр. Товтину Івану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:12:001:0169) площею 0,0028 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 61/43  та передати її в оренду строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.8. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0563) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радіщева, 1  та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.9. Навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа Iступеня-

дошкільний навчальний заклад «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0230) площею 1,1000 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Василя Комендаря (Джамбула), 48  та передати 

її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.10. Гр. Корчинському Руслану Богдановичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0062) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 78 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 3.11. Гр. Єльченку Валерію Степановичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0118) площею                      

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 70  

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.12. Гр. Кульчицькому Сергію Андрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0064) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 138 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.13. Гр. Луців Климу Степановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0861) площею                      

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 88 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.14. Гр. Стрижовець Людмилі Миколаївні, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0848) площею                      

0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 37 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.15. Гр. Петканичу Василю Михайловичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0850) площею                      

0,0663 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 19 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.16. Гр. Становичу Ігорю Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0852) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 43 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 3.17. Гр. Вашку Миколі Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0853) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 47 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.18. Гр. Пильнику Михайлу Юрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0847) площею                      

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 15 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.19. Гр. Іжику Сергію Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0857) площею                      

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 79 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.20. Гр. Завацькому Олександру Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0129) площею                      

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 152 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.21. Гр. Басюк Жану Анатолійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0069) площею                      

0,0616 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 128 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.22. Гр. Пожо Юрію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0057) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 77 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.23. Гр. Бляшину Ігорю Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0105) площею                      

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 135 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.24. Гр. Ігнату Юрію Павловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0042) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 133 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.25. Гр. Углай Олександру Антоніновичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0081) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 31 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.26. Гр. Шевченку Богдану Валентиновичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0096) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 99 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.27. Гр. Паш Ярославу Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0065) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 95 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.28. Гр. Козловському Олександру Миколайовичу, як учаснику бойових 

дій земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0086) площею                      

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 26 

«б» та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.29. Гр. Потураєву Володимиру Михайловичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0061) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 114 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.30. Гр. Йонаш Вячеславу Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0080) площею                      

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 10 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.31. Гр. Пересоляку Михайлу Юрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0083) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 106 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.32. Гр. Чумак Олександру Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0068) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 140 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.33. Гр. Шуфрич Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0084) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 107 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.34. Гр. Требуці Сергію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0043) площею                      

0,0633 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 111 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.35. Гр. Ковальчину Тарасу Івановичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0101) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 79 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.36. Гр. Цап Миколі Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0107) площею                      

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 23 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.37. Гр. Смірнову Сергію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0094) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 122 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.38. Гр. Воробель Володимиру Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0089) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 75 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.39. Гр. Поп’янош Дмитру Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0088) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 33 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.40. Гр. Вайді Леоніду Людвиговичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0097) площею                      
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0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 15 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.41. Гр. Звездьонкину Ігорю Анатолійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0075) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 137 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.42. Гр. Малиничу Мілану Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0038) площею                      

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 149 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.43. Гр. Булеці Тімуру Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0049) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 29 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.44. Гр. Братасюк Сергію Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0103) площею                      

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 148 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.45. Гр. Долгоносову Вадиму Олександровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0060) площею                      

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 150 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 3.46. Гр. Кильч Івану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0093) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 97 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.47. Гр. Таргонському Сергію Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0076) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 21 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.48. Гр. Козьмі Івану Стефановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0122) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 186 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.49. Гр. Потапову Олексію Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0128) площею                      

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 151 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.50. Гр. Бровді Марії Антонівні, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0851) площею                      

0,0617 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 25 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.51. Гр. Фоменку Геннадію Юрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0856) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 49 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 3.52. Гр. Луценко Галині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0273) площею 0,0398 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, поз. 128 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.53. Гр. Королю Ігорю Романовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0863) площею                      

0,0649 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Загорській, поз. 28 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.54. Гр. Лиценку Валерію Леонідовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0039) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 113 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.55. Гр. Тоскуєву Володимиру Івановичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0114) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 85 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.56. Гр. Васильченку Ігорю Олеговичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0072) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 64 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.57. Гр. Семакову Альберту Валерійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0056) площею                      

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 181 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.58. Гр. Кирюхіну Юрію Петровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0054) площею                      

0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 73 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.59. Гр. Якименку Івану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0073) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 102 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.60. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0078) площею                      

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 156 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.61. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0116) площею                      

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 100 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.62. Гр. Примічу Олександру Юрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0115) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 171 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.63. Гр. Кравець Максиму Віталійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0046) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 117 

та передати її у власність. 



21 
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.64. Гр. Тирук Віктору Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0110) площею                      

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 60 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.65. Гр. Гуменюку Костянтину Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0095) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 131 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.66. Гр. Продану Олександру Сергійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0098) площею                      

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 25 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.67. Гр. Бабуничу Івану Миколайовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0044) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 81 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.68. Гр. Кун Андрію Денисовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0112) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 57 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.69. Гр. Барилко Анатолію Анатолійовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0113) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 123 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.70. Гр. Степан Івану Петровичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0055) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 34 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.71. Гр. Пастика Олександру Федоровичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0059) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 115 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.72. Гр. Ващенко Сергію Вікторовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0099) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 3 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.73. Гр. Середич Юрію Миколайовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0127) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 84 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.74. Гр. Пушишин Руслану Івановичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0063) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 118 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.75. Гр. Коба Леоніду Йосиповичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0067) площею                      
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0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 8 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.76. Гр. Вєдєнєєву Олександру Олександровичу, як учаснику бойових 

дій, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0125) площею                      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 132 

"б" та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.77. Гр. Поповичу Олександру Васильовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0862) площею                      

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 99 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.78. Гр. Баєвій Ларисі Костянтинівні, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0860) площею                      

0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 61 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.80. Гр. Понцір Роману Романовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1789) площею                      

0,0641 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, 49 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.81. Гр. Роля Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0387) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 15 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.82. Комунальному підприємству "Стадіон "Авангард" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0247) площею 9,9060 га для 
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будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту по                  

вул. Івана Франка, 1 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.83. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

"Університетський 8" земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0364) площею 0,3600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по пров. Університетському, 8 та 

передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

  

 4.1. Гр. Запрутняк Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,0947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Салтикова - Щедріна, 34 «в» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - одноголосно. 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Пушак Івану Яношовичу та гр. Пушак Олександру Яношовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0789) площею 0,0663 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській, 42  та передати її у спільну часткову 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.2. Гр. Покорні Младену Емериховичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0290) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Насипній, 48  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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5.3. Гр. Тимченко Ніколь земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0513) площею 0,0502 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 56 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.4. Гр. Анікієнко Марії Федорівні та гр. Анікієнко Дарії Сергіївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0428) площею              

0,0710 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Антоніна Дворжака, 45  та передати її 

у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.5. Гр. Тирпак Людмилі Миколаївні та гр. Приймак Анатолію 

Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0430) 

площею 0,0536 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Верещагіна, 4 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.6. Гр. Керекеш Ілоні Йосипівні та гр. Уманець Валентині Василівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0248) площею 0,0853 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Андрія Бачинського, 93 та передати її у спільну 

часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 7.1. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Олександра Радіщева, 1.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.2. Гр. Лозан Михайлу Федоровичу земельної ділянки площею 0,0021 га 

для обслуговування житлового будинку на пл. Шандора Петефі, 25/12. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.3. Приватному підприємству « Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1053 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на Київській набережній, 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 128 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.4. Приватному підприємству « Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1300 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Малокам’яній, 10. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 128 ЗКУ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

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

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову оцінку. 

 8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Хозяйка» земельної 

ділянки площею 0,0173 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Авгусина Волошина, 8 (90759,26 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 524,62 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку .  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

 9.2. Пункт 1.11. рішення V сесії міської ради VII скликання від 14 липня 

2016 року № 282 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання дозволу гр. Тупиці Юрію Івановичу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Требішовській  з подальшою передачею її у власність, визнати таким, що 

втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.3. Пункт 1.10. рішення V сесії міської ради VII скликання від 14 липня 

2016 року № 282 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання дозволу гр. Мирошниченку Михайлу Пантелеймоновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд по вул. Требішовській  з подальшою передачею її у власність, визнати 

таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.4. У зв’язку з смертю гр. Михайлової Тетяни Євгенівни, пункт 7  

рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11. 2009 року № 1302 «Про 

надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних ділянок для 

житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в частині 

надання останній дозволу на підготовку матеріалів вибору розташування 

земельної ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в кварталі індивідуальної 

житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, поз.426 викласти в наступній 

редакції: 

- «7. Дати дозвіл на підготовку матеріалів вибору розташування 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови 

ім. Ярослава Мудрого наступним громадянам: 

- гр. Раді Ірині Володимирівні, як доньці померлої – земельну ділянку               

пл. 0,0629 га поз. 426». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.5. На виконання постанови Апеляційного суду Закарпатської області від 

20.04.2018 року по справі № 712/21847/2012 визнати недійсним пункт 5 

рішення Ужгородської  міської ради від 05.02.2010 року № 1367 «Про 

регулювання земельних відносин» яким співвласникам житлового будинку 

Мешко Олексію Івановичу, Мешко Меланії-Ганні Іванівні, Мешко Роману 

Олексійовичу передано у спільну сумісну власність земельну ділянку для  

будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,0759 га по вул. 

Героїв, 12/2 та визнати недійсним пункт 6 рішення Ужгородської  міської ради 

від 05.03.2010 року № 1387 «Про регулювання земельних відносин» яким у 

звязку з технічною помилкою внесено зміни до пункт 5 рішення Ужгородської  

міської ради від 05.02.2010 року № 1367 щодо співвласникам яким передано 

земельну ділянку площею 0,0759 га по  вул. Героїв, 12/2 та викладено в редакції 

Мешко Олексію Івановичу, Мешко Меланії-Ганні Іванівні, Мешко Юрію 

Олексійовичу. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

Знято 15.05.18. з розгляду сесії на довивчення: 

3. Поновити договори оренди земельних ділянок наступним юридичним, 

фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 

3.1. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0043 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 65/22 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.2. Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, гр. Гладжикурка Надії 

Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі Василівні земельної ділянки площею 

0,0026 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

пр. Свободи, 28/20  строком на 5 років до_____ 2023 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

Знято 10.07.18. з розгляду сесії на довивчення: 

1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.18. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0088 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» . 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.19. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.20. Гр. Колесар Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0088 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

3.1. Гр. Желтвай Габріеллі Юріївні земельної ділянки площею 0,0424 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Руській, 39/3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

Голова комісії         О. Афанасьєва  

 

Секретар комісії  Ю. Станко 


