
ПРОТОКОЛ № 169 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 28.11.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Козак В.А., Прозор Є.І., 

Пономарьов С.Б. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.В., Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. 

ІІ. Про лист департаменту міського господарства від 30.11.2018 № 25.01-

10/2193. 

ІІІ. Про лист департаменту міського господарства від 29.10.18 № 25.01-

10/2181. 

 

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. Мінча Олександру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0601 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 214 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0604 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. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3.  Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0028 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Можайського- 

Миколи Пирогова з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Гринчук Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Золотистої з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Розглянути заяву після 

надання висновку комісією з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення 

АТО та родинам загиблих воїнів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Лопачак Михайлу Богдановичу земельної ділянки площею                        

0,0075 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, АГК «Сторожницькій» 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. 

1.7. Гр. Шигимага Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.8. Гр. Пристая Олександру Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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: 
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  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Залуцькому Ярославу Орестовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.10. Гр. Шевченко Роману Валентиновичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.11. Гр. Гудзану Валерію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.12. Гр. Софілканичу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кальмана Міксата 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. Дубякову Юрію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по Слов’янській набережній 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. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

на підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Гендер Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,2500 

га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія 

Жатковича, 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. Самусь Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,2500 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія 

Жатковича, 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. Свистак Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія Жатковича, 

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. Яворському Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність (рекомендація  комісії з питань визначення потреби 

у земельних ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО та родинам загиблих воїнів – рекомендувати профільній 

комісії задовольнити клопотання). 

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. 

1.19. Гр. Ватуні Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0609 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд в районі вул. Черемшини (мікрорайон Стефаника) з подальшою 

передачею її у власність (рекомендація  комісії з питань визначення потреби 

у земельних ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО та родинам загиблих воїнів – рекомендувати профільній 

комісії задовольнити клопотання). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0911 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(рекомендація  комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках та 

порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам 

загиблих воїнів – рекомендувати профільній комісії задовольнити 

клопотання). 

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. 

1.21. Гр. Поляк Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                       

0,0661 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Золотистої, б/н з подальшою 

передачею її у власність (рекомендація  комісії з питань визначення потреби 

у земельних ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО та родинам загиблих воїнів – рекомендувати звернутись по 

місцю реєстрації). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Барта Марії Бейлівні земельної ділянки площею 0,0698 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, 2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.2. Гр. Сагайдак Іштвану Степановичу земельної ділянки 

площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана 

Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж поз. 11  з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Варцабі Василю Миколайовичу земельної ділянки площею              

0,0648 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 26 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Громадській організації «Закарпатська обласна організація «Молодий 

патріот» земельної ділянки площею 0,0482 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Володимирській, 26 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «-Прикордонник-

» земельної ділянки площею 0,4821 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. 8-го Березня, 3 з подальшою 

передачею її в постійне користування  (надано висновок архітектури та 

погодження суміжного землекористувача). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 30» земельної ділянки площею 0,3850 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 30 з 

подальшою передачею її в постійне користування (повторний висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Жасмин-14» 

земельної ділянки площею 0,2587 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Оноківській, 14 з подальшою передачею її в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Можайського 

32» земельної ділянки площею 0,7314 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Олександра Можайського, 32 з подальшою передачею її в постійне 

користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Заверюха Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,0007 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Золтана Баконія, 4 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. 

2.10. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Климпуша 5» 

земельної ділянки площею 0,4317 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Дмитра Климпуша, 5 з 

подальшою передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпатавтотранс» земельної 

ділянки площею 0,0500 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по  вул. Івана 

Ольбрахта 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: 
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  «за» - одноголосно. 

2.12.  Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2281 га для 

будівництва та обслуговування торгово-офісних приміщень по вул. 

Олександра Радищева, 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. 

2.13. Гр. Дору Галині Федорівні земельної ділянки площею 0,0400 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Собранецькій, 184 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. 

2.14. Гр. Рудому Сергію Григоровичу земельної ділянки площею                                  

0,2500 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Комендаря 

(вул. Джамбула), 28, поз. 9  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно та невідповідністю площі 

земельної ділянки до поданої заяви. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Вальо Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                                  

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Комендаря 

(вул. Джамбула), 28, поз. 14  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Яцко Вільяму Людвіговичу земельної ділянки площею                                  

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Комендаря 

(вул. Джамбула) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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2.17. Фізичній особі - підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по пр. Свободи, 29/33 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідність фактичної площі земельної ділянки до зазначеної у заяві 

площі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 2 

з поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради 

Закарпатської області земельної ділянки площею 1,3135 га для будівництва 

та обслуговування закладів освіти по вул. Підгірній, 43 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Томінець Кароліні Станіславівні земельної ділянки площею 0,2000 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 

183 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку землеволодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Одеська 12» 

земельної ділянки площею 0,3848 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Одеській, 12 з подальшою передачею її в постійне користування 

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. 

2.21. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0463 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Канальній, 32 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.22. Гр. Гринчишиній Любові Михайлівні земельної ділянки 

площею 0,0019 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 36, прим. 4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Фізичній особі - підприємцю Березнай Івану Івановичу земельної 

ділянки площею 0,0019 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по пр. Свободи, 36, прим. 17 з подальшою передачею її в оренду. 

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. 

2.24. Гр. Батьї Юлію Антоновичу земельної ділянки площею                                  

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

б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Ігнац Вікторії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0179 га для 

будівництва та обслуговування будівель та споруд іншого громадського 

призначення по вул. Боздоська дорога, 5 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.6. Гр. Куцевалову Олексію Сергійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0386) площею 

0,0665 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Шигимага Володимиру Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0383) площею 
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0,0717 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Тищик Сергію Ростиславовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0387) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стефаника, поз. 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Плавяник Людмилі Олексіївні, як дружині загиблого учасника 

бойових дій в АТО, земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0885) площею 0,0508 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської, поз. 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Жученку Борису Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0295) площею 0,0613 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Стефаника, поз. 115 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Цоглі Олександру Ярославовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0278) площею                      

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Клим Володимиру Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0384) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стефаника, поз. 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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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. Валько Марії Павлівні земельної ділянки площею 0,0158 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Івана Ірлявського (вул. Сидоряка), 30 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Ващиліній Надії  Михайлівні земельної ділянки площею                       

0,0081 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Льва 

Толстого, 3 з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Шукаль Терезії Людвиківні земельної ділянки площею                       

0,0741 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Солов’їній, 21 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Сідак Юлії Вікторівні земельної ділянки площею 0,0760 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Глибокій, 23 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно та на підставі діючого 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/1. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

6/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Каскад-Уж" земельної 

ділянки площею 0,1022 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови по вул. 8-го Березня, 28 «б» строком на                                      

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну діляноку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні  земельної ділянки площею 0,5512 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Стрільничній, 34 (643966,96 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 116,83 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Гонсер Юргену Зігфріду  земельної ділянки площею 0,8606 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Перемоги, 170 (1472228,42 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

171,07 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

вул. Олександра Радіщева, 1 (183564,00 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 305,94 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Гр. Шеремет Олені Вікторівні  земельної ділянки площею 0,0256 га для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Степана 

Руданського, 18 (76792,32 грн. з розрахунку на один квадратний метр 299,97  

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

8.6. Гр. Ухаль Олександру Івановичу  земельної ділянки площею                      

0,0778 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Олександра Грибоєдова, 5 (221698,88 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 284,96  грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.7. Гр. Хомі Юрію Дьордьовичу  земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

пр. Свободи, 32/49 (20994,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

419,88 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.8. Гр. Бондюк Надії Іванівні  земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

пр. Свободи, 22/17 (10079,04 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

419,96 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.9. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні  земельної ділянки площею 0,0996 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина 

(вул. Паризької Комуни), 4 (139350,36 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 139,91 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.3. У зв’язку з уточненням площі у пункті 3.6. рішення XVIII сесії міської 

ради VII скликання від 21.12.2017 року № 953 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «СЕЧЕНІ» на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,2040 га для будівництва і обслуговування 
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багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по   

вул. Іштвана Сечені, 35  з подальшою передачею її в постійне користування 

слова «площею 0,2040 га» читати «площею 0,3655 га» (висновок 

архітектури).(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

Розгляд питань, відправлених сесіями від  22.02.18; 15.05.18; 

10.07.18; 28.08.18; 30.11.18 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: 

1.15. Гр. Тренич Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 197. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне мале підприємство 

«Тіп-Топ» земельної ділянки площею 0,1397 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по  вул. Василя Комендаря                                

(вул. Джамбула), 54. з подальшою передачею її в оренду. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ІІ. СЛУХАЛИ: Афанасьєва О.В. ознайомила присутніх із листом 

департаменту міського господарства від 30.11.2018 № 25.01-10/2193. 

ВИСТУПИЛИ: Представники громадськості. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства відповідно до 

чинного законодавства підготувати на розгляд міської ради предпроектні 

пропозиції з питань, зазначених у заяві, в межах повноважень структурного 

підрозділу із залученням, за необхідності, представників інших відділів та 

управлінь. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Афанасьєва О.В. ознайомила присутніх із листом 

департаменту міського господарства від 29.10.18 № 25.01-10/2181. 
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ВИРІШИЛИ: Запропонувати керівництву КП «КАТП» звернутися 

із відповідним клопотанням згідно із вимогами чинного законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Ю.СТАНКО 


