
ПРОТОКОЛ № 202 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 29.08.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І., 

Козак В.А.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.В., Шевчук Г.В. 

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  

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

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «утриались» - 4; 

  «не голосував» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.2. Гр. Носик Олексію Валерійовичу земельної ділянки площею                      

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. М. Підгорянки з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Шинкарьову Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Білан Олегу Степановичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Мельничук Олегу Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0800 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Піцикевичу Олександру Романовичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.9. Гр. Могіш Олегу Олександровичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Гелетій Оресту Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 7 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Стаднік Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 8 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Голішевському Івану Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0900 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 8 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Гимон Ростиславу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,1000га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 



 4 

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. 

1.15. Гр. Томащук Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Довбак Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 

га ля будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Університетської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Марковичу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0900 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі «Табла -2» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Алєйнікову Мирославу Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Огурчаку Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,7000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Загорської, 

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. 

1.21. Гр. Фоміну Олександру  Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0800 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Ткачук Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Голінко Івану Павловичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

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

УКГ «Політ», ряд 1, гараж № 2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. 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.(рішення 

комісії по АТО, висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0340 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність.(рішення комісії по АТО, висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Боровицькому Валентину Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Коритнянській, 8 з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Бурчин Василю Павловичу земельної ділянки площею                        

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею 

її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Джурджа Євгену Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0950 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. Гр. Плоскіна Сергію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0950 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Балан Максиму Петровичу земельної ділянки площею 0,0917 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.32. Гр. Андреєву Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0984 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

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. 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» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2. Гр. Шандор Петру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 101  по                            

вул. Минайській, б/н, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А., Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.3. Гр. Маєрчик Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 258  по  вул. 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.,Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.4. Гр. Дудурич Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,2071 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
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споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Юрія Нікітіна, 3 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛІБЕРТІ» 

земельної ділянки площею 0,1355 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                          

пр. Свободи, 25 з подальшою передачею її в постійне користування (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «не голосував» - 1. (Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.6. Гр. Конечній Вероніці Юріївні земельної ділянки площею 0,0577 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 197  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Сірмай Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0479 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Володимира Сосюри  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Павленку Сергію Леонідовичу земельної ділянки площею                     

0,0021 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по Київській 

набережній, 20 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. 

2.20. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Енергетик 

79,81» земельної ділянки площею 0,6582 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 
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території по вул. Івана Панькевича, 79,81 з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

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. 

3.9. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Сечені" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0294) площею                         

0,3655 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Іштвана Сечені, 35 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). 

4.5. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею                   

0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації зі 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. Сушальському Андрію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1828) площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Тернопільській, 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Мітрічко Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0534) площею 0,0586 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Степана Вайди, 12 та передати її у власність. 



 10 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Васько Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0189) площею 0,0542 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Другетів, 126 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Палушка Наталії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0237) площею 0,0289 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана Дендеші, 57 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Контратович Кларі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0432) площею 0,0587 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 57 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Левдар Іветі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0022) площею 0,0108 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                               

пров. Ботанічному, 3 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Прислупському Емілю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0242) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Миколи Вавилова, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Ігнац Івану Вікентійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0129) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, 5, ОГК «Сторожницький», поз. 23 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Шошко Калману Калмановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0238) площею 0,0526 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Василя Стефаника, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

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

«Про землеустрій»: 

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:32:001:0415) площею                          

0,0708 га для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд  по вул. Високій з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.2. Гр. Тижуку Семену Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0069) площею 0,0644 га під придбаними офісними 

приміщеннями та для їх обслуговування по  вул. Минайській, 14 «б» строком 

на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Калабішка Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0630 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Собранецькій, 147 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Квятковській Людмилі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0039 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Шуберту Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької. 

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» (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

архітектури). 
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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. 

8.4. Гр. Тимченку Максиму Федоровичу земельної ділянки площею                   

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 75 «а», прим. 4 (12039,90 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  401,33 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Гр. Тимченку Максиму Федоровичу земельної ділянки площею                   

0,0037 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 75 «а», прим. 5 (14754,12 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  398,76 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 


