
ПРОТОКОЛ № 192 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 04.06.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Прозор Є.І., Пономарьов С.Б.,  

Козак В.А., Шевчук Г.В.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Лайкун М.І. – заст. начальника 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  

1.11. Гр. Маринюк Валерію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0900 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Горянської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.12. Гр. Пайда Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Героїв з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 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. 

1.13. Гр. Хрущ Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.14. Гр. Марко Дмитру Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Коритнянській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.15. Гр. Довгомеля Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Новака з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Блага Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця,               

АГК «Мрія» з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,0706 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, б/н з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.18. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0649 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лелекача, б/н з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Клец Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0644 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лелекача, б/н з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Сай-Боднар Олені В’ячеславівні земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Володимирській з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                  

0,0413 га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови 

по вул. Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності (був 

здійснений виїзд). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1; (Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

земельної ділянки площею 0,3475 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Одеській, 12 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД НЕЗЛАМНІ» земельної 

ділянки площею 2,0000 га для будівництва комплексу з надання послуг із 

обслуговування та ремонту автомобілів (СТО) по вул. Миколи Бобяка 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. 

 Доручити управлінню правового забезпечення до наступного засідання 

постійної комісії надати правову оцінку поданої заяви. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Козмі Еріці Степанівні земельної ділянки площею 0,0366 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Перемоги, 138 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, а для ведення особистого селянського 

господарства земельні ділянки в межах міста не надаються. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Загорська 170» 

земельної ділянки площею 0,7233 га для будівництва і обслуговування 

гаража по вул. Загорській, 170 з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю заяви до поданих документів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Мінькевичу Максиму Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0073 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Жемайте,11а/2 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління архітектури та містобудування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОІР-СЕРВІС» земельної 

ділянки площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 74 а з 

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Насипна 10» 

земельної ділянки площею 0,5310 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Насипній, 10 з подальшою 

передачею її у постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проектів 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею   0,0700 

га для облаштування скверу (для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення) по вул. Гвардійській (в р-н перехрестя з                          

вул. Рилєєва) з подальшою реєстрацією комунальної власності (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Прадід Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0070 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, 

АГК «Мрія-1», поз. 83 з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг- 

Ужгород» земельної ділянки площею 0,2656 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Олександра Можайського, 9 А з подальшою передачею її в 

постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проектів 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Більшовик» 

земельної ділянки площею 0,3030 га для будівництва та обслуговування 
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багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Олександра Можайського, 7 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проектів 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2/1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою реєстрацією комунальної власності:    

- Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,5000 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Загорській, 51 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проектів 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.10. Гр. Цубері Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1824) площею 0,0430 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Тютюновій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКСАВТО» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0112) площею 0,0393 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької 

та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Підградській, 

27, прим. 1 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0302) площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 21 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
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3.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКСАВТО» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0113) площею 0,0254 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької 

та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Підградській, 

27, прим. 1 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Медулич Віктору Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0902) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської, поз. 65 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Любару Михайлу Йосиповичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0220) площею 0,0847 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Коритнянській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Ігнатик Катерині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0905) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, поз. 56 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Філоненку Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0393) площею 0,0611 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Кобзарській, 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Кемінь Любові Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0287) площею 0,0651 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Літній, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0100) площею 0,0129 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі пл. Жупанатської та передати її в 

оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Капуш Людмилі Князівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0219) площею 0,0920 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

вул. Коритнянській, поз. 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Червеняк Тарасу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0410) площею 0,1431 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Стародоманинській, 69 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Приймі Надії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0127) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, гараж № 125 (поз. 127) 

кооператив «Сторожницький» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Шоляк Олександру Йосиповичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0633) площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Громадській організації «Закарпатська обласна організація «Молодий 

патріот» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0411)  

площею 0,0482 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови по  вул. Володимирській, 26 «а» та передати її в оренду 

строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРУГ» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0002)  площею 0,3497 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Олександра Богомольця  зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Гр. Колесар Федору Федоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0393) площею 0,0905 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31. Гр. Якутову Олегу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0392) площею 0,0879 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0394) площею 0,0974 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Докучаєва – Котловинної та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.33. Гр. Ощипко Ігорю Мирославовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0391) площею                

0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Докучаєва – Котловинної та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК ПРЕМ’ЄРБУД» 

земельної ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Острівній, 2 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Михайловському Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1252 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Підграцькій з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 4/1. Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з 

ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

-  Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною площею 

0,8000 га на земельні ділянки площами 0,7632 га, 0,0061 га та 0,0307 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія                           

Гагаріна, 36 «В» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду 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. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0288)  площею 0,0496 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Едмунта Егана, 2 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.1. Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт та інвалідів 

«Співчуття» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0131) 

площею 0,4786 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування по вул. Гранітній, 1 а строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Фізичній особі підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0055) площею 0,0015 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під торговим павільйоном) 

по пр. Свободи строком на 5 років.  

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. 

6.3. Фізичній особі підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:002:0046) площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під торговим павільйоном) 

по вул. Перемоги (біля магазину «Оскар») строком на 5 років.  

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. 

6.4. Фізичній особі підприємцю Губковичу Василю Михайловичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0291) площею                   

0,0051 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Михайла Грушевського, 25 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

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. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0045 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                                         

вул. Льва Толстого, 8. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 2. (Прозор Є.І.,Шевчук Г.В.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.2. Гр. Котляровій Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0024 га під 

добудовою до власного житлового приміщення по вул. Братів Бращайків, 5/1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1.(Шевчук Г.В.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.3. Гр.  Мигович Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0155 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 68А-72А. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Лозінській Маргариті Яношівні земельної ділянки площею                

0,0034 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під власним 

нежитловим приміщенням)  по вул. Духновича, 3 прим. 2 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.5. Гр. Жук Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Андрія Новака, 16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.6. Приватному підприємству «КАДВА» земельної ділянки площею 0,0120 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського,  68 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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7.7. Гр. Шігімага Вірі Богданівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29/33. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.8. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

іншої комерційної діяльності по вул. Грушевського, 39/2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.9. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0034 га для 

іншої комерційної діяльності по вул. Грушевського, 39/2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.10. 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». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Гр. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІОМ» земельних 

ділянок площами 0,0008 га та 0,0022 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 1 (4142,16 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  517,77 грн. та 11075,90 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  503,45 грн). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесіями від  10.07.18; 28.08.18; 30.10.18; 

13.12.18; 28.02.19;18.04.19; 30.05.19 на довивчення 
 5. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

5.2. Приватному підприємству «РОТОР» земельної ділянки площею 0,8700 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Миколи Бобяка, 15 з подальшою передачею її в оренду. (30.05.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП К»  земельної 

ділянки площею 2,2700 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «д» з 

подальшою передачею її в оренду. (30.05.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-1» земельної 

ділянки площею 0,0814 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «е» з 

подальшою передачею її в оренду. (30.05.19)  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-2» земельної 

ділянки площею 0,7100 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «д», 

прим. 1 з подальшою передачею її в оренду. (30.05.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-3» земельної 

ділянки площею 2,6000 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
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машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «ж» з 

подальшою передачею її в оренду. (30.05.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Фізичній особі-підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної ділянки 

площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 29/33 з подальшою передачею її в оренду. (30.05.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 3. (Козак В.А., Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 


