
ПРОТОКОЛ № 208 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 23.10.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І., 

Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.М., Козак В.А.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Середа М.М. – заст. начальника відділу Держгеокадастру в Ужгродському 

районі; 

Штефуца В.О. – начальник відділу запобігання і протидії корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами. 

 

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  

1.2. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 1,6070 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Єньківській з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури, лист Чопського 

прикордонного загону). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Маркевичу Петру Вікторовичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича, кадастровий 

квартал 2110100000:68:001: (біля земельної ділґянки із кадастровим номером 

2110100000:68:001:0199) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Тидень Віталію Петровичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Голодняку Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Іванківської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Ковачу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Стефаника з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Чегіль Василю Олександровичу 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: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Рокета Віктору Івановичу 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: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Ришнивецькому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0774 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської                                     

(мкрн. «Саксаганського») з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Кловському Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0967 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Соловйову Вадиму Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів  на алеї  Андрія Палая з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Бенці Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  на алеї  Андрія Палая з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
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2.10. 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 (висновок архітектури). 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформсервіс» земельних 

ділянок площею 0,0469 га та 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 15 з подальшою передачею їх 

в оренду (скарга ТОВ Інформсервіс, щодо прискорення позитивного розгляду 

звернення). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Бобик Зіновії Костянтинівні земельної ділянки площею 0,0150 га 

для ведення городництва з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Барсегян Рубіку Володимировичу земельної ділянки площею 0,0080 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Закарпатській, 34 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Минайська, 18 

Г» земельної ділянки площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 18 Г з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Житлово – будівельному кооперативу  «АЛМАЗ» земельної ділянки 

площею 0,2326 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Юлії Жемайте, 16 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Петефі 27-А» 

земельної ділянки площею 0,0564 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території на                                 

пл. Шандора Петефі, 27а з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Добрий                     

дім 31» земельної ділянки площею 0,2900 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по пр. Свободи, 31 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-Технік 

Україна» земельної ділянки площею 0,4900 га  для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.2. Гр. Янєву Олександру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0041) площею 0,0395 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                    

вул. Вірменській зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еврокордон» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0085) площею 0,3720 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по   

вул. Олександра Грибоєдова, 6 зі зміною цільового призначення. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Холодняк Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:03:001:0255) площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу, як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0652) площею                    

0,0586 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Должикову Василю Васильовичу, як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0224) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

208 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Горвату Ернесту Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0294) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, 332 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Плисці Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0597) площею 0,0097 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі у мкрн. Боздош, поз. 5г зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прага Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0650) площею 0,0121 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Верховинській, 36 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Трохимцю Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0218) площею 0,0143 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Швабській, 32 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу, як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0226) площею                    

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

219 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Варзі Івану Дмитровичу, як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0398) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Стефаника та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Павловичу Івану Михайловичу , як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1829) площею                    

0,0593 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Ковельської (в районі                             

вул. Загорської) та передати її у власність. 

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). 

4.3. Гр. Кабаці Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0322 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, 72 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Яник Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0532) площею 0,0548 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кальмана Міксата, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Крайняй Оксані В’ячеславівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0418) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Оноківській, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Гаврилець Єві Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:12:001:0167)  площею 0,0344 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Залізничній, 2 «е» та передати її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Демтрейд" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0081) площею 0,1444 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Генерала Свободи, б/н та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та передати земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Полак Марті Стефанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0390) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана  Дендеші, 95 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Глухан Анастасії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0412) площею 0,0485 га для будівництва та 



 9 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Салтикова-Щедріна, 123 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Крецькому Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0414) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Транспортній, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8.  Гр. Мицьо Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0419) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Стародоманинській, 95 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9.  Гр. Поповій Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0411) площею 0,0585 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Остапа Вишні, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10.  Гр. Здринко Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0418) площею 0,0641 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Шкільній, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11.  Гр. Ціпар Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0419) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Слави, 29 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 

6/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.1. Приватному підприємству «Інформсервіс Ужгород» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:002:0117) площею 0,0062 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія, 2 

прим. 7  строком на 10 років (висновок юридичного управління). 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома висновок управління правового забезпечення. 

Розглянути звернення після вирішення питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСТ. ТА. ВІ. ЛТД» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0040)  площею                  

0,0197 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування існуючої літньої тераси біля власного кафе) по пр. Свободи, 

45 строком на 10 років (висновок архітектури).(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Коралфенікс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0209) площею 0,0780 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила і Мефодія, 3 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо наявності правових підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Коралфенікс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0179) площею 0,2513 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила і Мефодія, 3 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо наявності правових підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «КООП Ужгородський 

ринок» земельної ділянки площею 0,2150 га для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури на пл. Корятовича, 19. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради.   
9.5. У зв’язку з відчуженням нерухомого майна  ПрАТ «Торговий дім 

«Україна», припинити дію державного акту на право постійного 

користування земельною ділянкою (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0179) площею 0,2513 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  що розташована на пл. Кирила і Мефодія у 

м. Ужгороді, від 27.08.1996 року серії II -ЗК № 002411. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо наявності правових підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. У зв’язку з відчуженням нерухомого майна  ТОВ «Екзотика ЛТД», 

припинити дію державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою (кадастровий номер 2110100000:15:001:0209) площею 

0,0780 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  що 

розташована на пл. Кирила і Мефодія у м. Ужгороді, від 02.06.1994 року серії 

ЗК-01500008.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо наявності правових підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. У зв’язку ліквідацією КПЗГ «Агромікс», припинити право постійного 

користування земельною ділянкою (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0765) площею 1,7690 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  по вул. 

Загорській, 51. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити право постійного користування 

земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.8. Звернення гр. Штефаняка Артура Івановича про скасування п. 1.13. 

рішення міської ради від 05.09.2019 року № 1687 в частині надання гр. 

Коваль А.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 8-го Березня у 

зв’язку з порушенням законодавства, оскільки затвердженим детальним 

планом території в даному місті передбачено громадську забудову, а не 

індивідуальну житлову.  
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.9. Звернення ТОВ «МИШИМ» від 22.10.19 вих. № 22-10 та                                

ГО «АНТИКОРУПЦІЯ» від 22.10.19 вих. № 5 з проханням зупинити розгляд 

будь-яких заяв ТОВ «КОРАЛФЕНІКС». (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Взяти заяву до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Перелік питань, 

для розгляду яких запрошені заявники 

 

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. Ватуні Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

архітектури). (заявник присутній) 

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. 

2.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0067 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

Київській набережній з подальшою передачею в оренду на 49 років. 

(присутній представник) 

ВИРІШИЛИ: Долучити заяву до попереднього звернення товариства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0060 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Корзо з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися до власника земельної ділянки для 

укладення договору сервітутного користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.5. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0067 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Закарпатській, 33 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися до власника земельної ділянки для 

укладення договору сервітутного користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0082 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Конопляній, 13 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися до власника земельної ділянки для 

укладення договору сервітутного користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Червеняк Нелі Іванівні земельної ділянки площею 0,0172 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Оноківській, 3 з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Ковіті Аллі Борисівні земельної ділянки площею 0,0045 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венеліна-Гуци, 2  

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. 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. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. 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. (заявник присутній) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Марчук Олені Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою за умови надання згоди співвласника нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Форкош Вірі Миколаївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою за умови надання згоди співвласника нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Мігаль Володимиру Юлійовичу земельної ділянки площею                       

0,1709 га для ведення особистого селянського господарства по                                       

вул. Юрія Гагаріна, 110  з подальшою передачею її у власність. (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.17. Гр. Ємшановій Надії Володимирівні земельної ділянки площею 0,1600 

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

303 з подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

   

Перелік питань 
запропонований відділом землекористування 

 на розгляд виїзного засідання комісії з питань  
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регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

 1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.2. Гр. Саранчіна Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,0416 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

6. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів:  

6.1. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія обмежена проходженням лінії електропередач. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6.5. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.7. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.8. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.9. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.10. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.11. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.12. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.13. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.14. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.15. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 5 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.16. Гр. Могорук Анатолію Дмитровичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 6 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.17. Гр. Чалий Сергію Вікторовичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 2 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.18. Гр. Ковня Анні Миколаївні земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 4 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.19. Гр. Рибчич Івану Ільковичу земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 9 з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.20. Гр. Михайленку Ігорю Миколайовичу 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.21. Гр. Холод Олександру Петровичу 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

6.22. Гр. Рубіш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею               

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка відноситься до території будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «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; 25.07.19  на довивчення 
 

1. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

1.3. Гр. Таран Маріанні Михайлівні, гр. Колєсніковій Георгіні Володимирівні 

та гр. Кошинській Ользі Володимирівні земельної ділянки площею 0,0105 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 25 (05.09.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

   

 3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:    

3.1. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею     0,1230 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

по вул. Собранецькій, 145 «в». (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка продана через аукціон. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,1219 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Собранецькій, 145 «в». (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка продана через аукціон. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 4.1. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0360) площею 0,1230 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 

145 «в» та передати її в оренду на 5 років (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка продана через аукціон. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0358) площею 0,1219 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Собранецькій, 

145 «в» та передати її в оренду строком на 5 років (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка продана через аукціон. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 5. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

5.3. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,1900 га під 

багатоквартирний будинок по вул. Олександра Радищева, 1 «О» зі зміною 

цільового призначення (25.07.19). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 2. (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

6. Про надання учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

6.1. Гр. Галаговець Василю Юрійовичу земельної ділянки площею                

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Я. Мудрого з подальшою передачею 

її у власність (30.05.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6.3. 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 

(30.05.19). (заявник зприсутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


