
ПРОТОКОЛ № 211 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 13.11.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.М., Пономарьов С.Б.,  

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

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

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: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.2. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди 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. 

1.3. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Гриньо Андрію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди 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. 

1.5. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0060 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кароя Мейсароша (Івана 

Туряниці), б/н з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1. рішення XXVII сесії міської 

ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу на 

підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

районі вул. Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Цица Михайлу Романовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0700 га поз. 229 а з подальшою передачею її у власність визнати 

таким, що втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

 - Гр. Цица Михайлу Романовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 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. 

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. 
1.7. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                         

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня 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. 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 

(висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. 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(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою передачею 

її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Булах Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в р-ні вул. Коритнянської з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею      

0,0837 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій з подальшою передачею 

її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 4; 

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

«не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.18. Гр. Мідянко Анні Валеріївні земельної ділянки площею 0,0990 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської 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. Сідей Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0595 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались»  2. (Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.20. Гр. Савка Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0999 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Станко Ю.Ю., Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.21. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого поз. 16 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. 

1.22. Гр. Іваниці Івану Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого 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. 

1.23. Гр. Риган Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого 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. 

1.24. Гр. Іваниці Івану Олексійовичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола 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. 

1.25. Гр. Яцко Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорській з подальшою передачею її у власність. 1.28.  

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. 

1.26. Гр. Гладкову Антону Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого, поз. 8 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. 

1.27. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава 

Мудрого, поз. 5 з подальшою передачею її у власність. 
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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. 

1.28. Гр. Дудак Віктору Богдановичу земельної ділянки площею 0,5500 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Слави з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Бабидорич В.М., Козак В.А.) 

1.29. Гр. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0690 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стрільничної 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. 

1.30. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. В’ячеслава Чорновола 

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. 

1.31. Гр. Цифрі Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8- го Березня 

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. 

1.32. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.33. 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 ділянки із кадастровим номером 

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

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Іванківської 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. 

1.36. 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 (висновок архітектури). 

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. 

1.37. Гр. Соловйову Вадиму Валентиновичу земельної ділянки площею 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів  на алеї  Андрія Палая з подальшою 

передачею її у власність (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. 

1.39. Гр. Літвінчуку Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0052 

га для будівництва індивідуальних гаражів  АГК «Сигнал», гараж № 64 по 

вул. Котляревського  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Кузовкову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів  по                                        

вул. Капушанській  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. 

1.41. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 

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

1.42. Гр. Балялі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській  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. 

1.43. Гр. Гораш Анатолію Івановичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській  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. 

1.44. Гр. Гладій Марині Юріївні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд по вул. Загорській (мкрн. «Садовий») 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. 

1.45. Гр. Карпець Олександру Романовичу земельної ділянки площею      

0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.46. Гр. Рахівському Юрію Васильовичу земельної ділянки площею      

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.47. Гр. Рахівському Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 

га для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Тараса Шевченка 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. 

1.48. Гр. Куцевалову Олексію Сергійовичу земельної ділянки площею  0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській  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. 

1.49. Гр. Дидишину Ярославу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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: 
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  «за» - одноголосно. 

1.50. Гр. Бенца Сергію Петровичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.51. Гр. Ковач Андрію Ласловичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.52. Гр. Сушкет Василю Володимировичу земельної ділянки площею  0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра 

Грибоєдова  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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.8. Гр. Криваничу Валерію Дмитровичу орендованої земельної ділянки 

площею 0,0312 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Митрака, б/н зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.12. Гр. Калинич Олені Василівні земельної ділянки площею 0,0884 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в р-ні вул. Музичної (мкрн. Саксаганського) з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Цех Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 126 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Чакавий Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Олексія Маресьєва 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. 

2.15. Гр. Мегела Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,3514 га для 

ведення особистого селянського господарства по пров. Підвальному, 28 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Кучерява Марії Олексіївні земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афгванець», гараж № 2 по вул. 

Олександра Бородіна, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Хома Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0328 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 8 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 12 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. 

- Гр. Оросу Василю Юрійовичу земельної ділянки для довгострокового 

сервітутного використання, а саме: право проходу пішоходів, проїзду 

транспортних засобів, а також перевезення будівельних та інших матеріалів 

для будівництва та експлуатації будівель та споруд, право встановлювати 

будівельні риштування та складувати будівельні матеріали з метою 

будівництва, ремонту та експлуатації будівель і споруд, право прокладання 

та експлуатації ліній електропередачи, трубопроводів водопроводу, 

каналізації, газопостачання, лінійних комунікацій та інших інженерних 

споруд по вул. Бічній. 

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. Дюрик Оксані Романівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, поз. 116, 

АГК «Сторожницький» з подальшою передачею її у власність (запрошений, 

нема зв’язку).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Гойдрі Магдалині Андріївні земельної ділянки площею 0,0826 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 281 

з подальшою передачею її у власність. ( запрошений, не прийшли).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «проти» - 1. (Пономарьов С.Б) 

2.21. Гр. Павлик Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0804 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана                                        

Дендеші, 82 з подальшою передачею її у власність ( запрошений, нема 

зв’язку).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Василик Ігорю Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів УКН «Політ», ряд «Е»,                     

поз. 41 по вул. Гвардійській з подальшою передачею її у власність                                      

( запрошений, нема зв’язку).  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. 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. ( запрошений, 

не прийшли).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. 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.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «проти» - 1. (Козак В.А.) 

2.26. Гр. Дідик Валентині Сергіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території міста Ужгород з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання оскільки 

відсутні графічні матеріали відповідно до вимог п. 6 ст. 118 Земельного 

кодексу України та у зв’язку із діючим мораторієм на виділення вільних 

земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Громадській організації «Українська асоціація інвалідів 

антитерористичної операції в Закарпатській області» земельної ділянки 

площею 0,5000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (будівництво реабілітаційного центру)  в районі вул. 

Миколи Бобяка – Приладобудівників з подальшою передачею її в постійне 

користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до пункту «а» ст. 141 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Федорнак Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 63 з 

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

присутній) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання оскільки 

земельна ділянка накладається на іншу земельну ділянку, яка передана у 

приватну власність. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Транс-Буд 89» 

земельної ділянки площею 0,3016 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Вузькій, 89 з подальшою 

передачею її у постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Ляховій Іванні Сергіївні земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у мікрорайоні Ярослава Мудрого, 27 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Гр. Змійовській Анні Михайлівні земельної ділянки площею                   

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської (мкрн. «Садовий») з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Гр. Джумурат Едуарду Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.36. Гр. Андращуку Павлу Адальбертовичу земельної ділянки площею         

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

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.37. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Сурикова 44» 

земельної ділянки площею 0,6000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Василя 

Сурикова, 44 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. 

2.38. Навчальному центру профспілок Закарпатської області земельної 

ділянки площею 0,5200 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Собранецькій, 150 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. 

2.39. Гр. Сентипал Ірині Михайлівні земельної ділянки площею 0,0021 га для 

будівництва індивідуальних гаражів на території автогаражного кооперативу 

по вул. Олександра Столєтова, гараж № 23 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Гр. Савицькому Олегу Сергійовичу земельної ділянки площею  0,0411 

га для обслуговування квартири та магазину (для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури) по вул. Юрія Гагаріна, 2 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.41. Приватному закладу вищої освіти «Карпатській університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки зі зміною цільового призначення 

(кадастровий номер 2110100000:28:001:0171) площею 0,2325 га для 
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будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійські, 

19 з подальшою передачею її в постійне користування (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1 (Любар В.М.) 

  «утримались» - 4. 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.42. Приватному закладу вищої освіти «Карпатській університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки площею 0,0386 га для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійські, 19 з 

подальшою передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1 (Любар В.М.) 

  «утримались» - 4. 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.М) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

для ведення городництва 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. 

2.44. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.45. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 17 

2.46. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.48. Гр. Химинець Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею 0,0629 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.49. Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД НЕЗЛАМНІ» 

земельної ділянки площею 1,5000 га  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови у мкрн. «Горяни» з подальшою 

передачею її в 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. 

2.50. Гр. Опаленик Марті Юріївні земельної ділянки площею 0,0077 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.51. Гр. Ляхову Миколі Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0629 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Чеськоліпській, 29  з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.53. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОФТ-ГРАД» земельної 

ділянки площею 0,1800 га для будівництва і обслуговування будівель та 
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споруд іншого громадського призначення по вул. Собранецькій, 154 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку під плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосували» - 2. (Бабидорич В.М., Козак В.А.) 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.2. Гр. Кісіву Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0540) площею  0,1747 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Перемоги, 145 

та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Кузьма Марині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0282) площею  0,0014 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  по пр. Свободи, 39/19 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. 

3.5.  Ужгородській міській раді  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0230) площею 0,3300 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Собранецькій – об’їзна дорога зі зміною цільового 

призначення та з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Остичу Валерію Валерійовичу, як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0606) площею                    

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

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Ужгородській загальноосвітній школі I-III  ступенів № 6 імені                       

В.С. Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0283) площею                    

1,5689 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                  

вул. Польовій, 22 та передати її у постійне користування. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Софілканичу Олександру Васильовичу, як  учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0175) площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Минайської 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Зима Олександру Григоровичу, як  учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0322) площею                    

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венелина-

Гуци та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Гутай Емілу Івановичу, як  учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0875) площею 0,0881 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0175) площею 0,3821 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в районі вул. 

Університетської зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Палапі Борису Борисовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0390) площею 0,4758 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 160 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0389) площею 0,3200 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 160 зі 

зміною цільового призначення. 

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. Гр. Плоскіну Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0058 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 58 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Голубинській Вірі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0757 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Гвардійській, 24 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Метелик Михайлу Олександровичу земельної ділянки площею 0,0756 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Гвардійській, 24 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД Незламні» земельної 

ділянки площею 0,3400 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Грибоєдова, 20 «в» з подальшою 

передачею її 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. 

4.7. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Боженка 6" 

земельної ділянки площею 0,0655 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Боженка, 6 з подальшою 

передачею її у постійне користування (висновок архітектури, висновок 

ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.8. Гр. Палагусинець Марині Андріївні земельної ділянки площею                  

0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Франтішека Тіхого, 13 «В» з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно 

до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9. Гр. Левицькій Софії Робертівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, 63 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Гр. Булгаковій Валентині Василівні земельної ділянки площею                  

0,0694 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 86 з подальшою 

передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.12. Закарпатському обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному 

підприємству протипожежних робіт добровільного пожежного товариства 

України земельної ділянки площею 0,3300 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств по вул. Івана Панькевича, 39 з подальшою 

передачею її в 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. 

4.13. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове 

підприємство «Норд-сервіс» земельної ділянки площею 0,2310 га для 



 22 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 41 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. 

4.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпатська автобаза» 

земельної ділянки площею 1,4799 га для розміщення та експлуатації будівель 

та споруд іншого наземного транспорту по вул. Миколи Огарьова, 4 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. 

4.15. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака  земельної 

ділянки, яка перебуває у постійному користуванні зміну конфігурації без 

зміни площі, площею 0,2,9362 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по                                        

вул. Капушанській, 22 

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. 

 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Круподьоровій Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0263) площею 0,0181 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Гарайди, 29/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання оскільки 

будівля, розташована на земельній ділянці, перебуває у статусі «квартира» 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Слободянюку Сергію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0265) площею 0,0113 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Закарпатській, 9/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання оскільки 

заявником використано право безоплатної приватизації земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0489) площею 0,0546 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Антонія Годинки, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Дудурич Марії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0452) площею 0,0311 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Василя Стефаника, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Спех Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0422) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Садовій, 28 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Галайді Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0421) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Слави, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.4. Фізичній особі - підприємцю Зацаринній Наталії Іванівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:002:0083) площею 0,0090 га (для 

комерційного використання) під власним приміщенням по вул. Перемоги, 17 

строком на 10 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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6.5. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0170)  площею               

0,0020 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Василя 

Комендаря (вул. Джамбула) строком на 5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0117) площею                     

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Михайла Грушевського строком на 5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.7. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0163)  площею 

0,0020 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Крила і 

Мефодія строком на 5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.8. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0162)  площею                   

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  пр. 

Свободи (район автовокзалу) строком на 5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.9. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0057)  площею 

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Корятовича строком на 5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.10. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0324)  площею 

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької (в районі буд. № 36) строком на 5 років (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. 

6.11. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0200)  площею                

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Перемоги (між буд № 25-27) строком на 5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.12. Товариству з обмеженою відповідальністю підприємство «Ренесанс»  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0012) площею                 

0,0240 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 

магазином та офісними приміщеннями) по вул. Швабській, 11 строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.1. Гр. Івашко Дануті Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:002:0073) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 8/47 строком на 5 

років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.3. Гр. Копчак Марвії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0404) площею 0,0773 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Брестській, 18 

строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.4. 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. (представники заявника присутні) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без скаладання 

технічної документації із землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 2. (Шевчук Г.В., Любар В.М.) 

  «не голосував» - 2. (Афанасьєва О.В.,Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

6/2. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки: 

6/2.1. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0404)  площею 0,0773 га  для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Брестській, 18 

(договір оренди 18.04.2019 № 2059). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Приватному підприємству «ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ» земельної ділянки 

площею 2,1612 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 48 (2 487 325,08 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр  115,09 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Громадській організації «Об’єднання власників земельних ділянок «Уж» 

земельної ділянки площею 0,4004 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Єньківській (622541,92 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр  155,48 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради.                              
9.5. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1.38. рішення XXVIII сесії 

міської ради VII скликання від 30 жовтня 2019 року № 1300 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Білаку Віктору 

Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0951 га  для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця, 

б/н з подальшою передачею її у власність, визнати таким, що втратив 

чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6.  Пункт 4.3. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.2016 

року № 413 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)» визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній 

редакції: 

 - Ужгородській районній раді надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 2,5322 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги про вул. Минайській, 71 з подальшою передачею її у 

спільну (комунальну) власність територіальній громаді сіл, селища 

Ужгородського району в особі Ужгородської районної ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. 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(висновок юридичного 

управління). (представники заявника присутні) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 2. (Шевчук Г.В., Любар В.М.) 

  «не голосував» - 2. (Афанасьєва О.В., Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

  

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.3. Лист головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області 

10.07.2019 року № 32-7-0.71-4325/2-19. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

вимога не передбачена чинним законодавством. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Звернення департаменту міського господарства щодо надання 

рекомендацій щодо доцільності розроблення проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, 



 28 

історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного 

фонду та водоохоронних зон щодо території обмеженої вулицями Буковою, 

Лісною та Виноградною (детальним планом передбачено організацію 

рекреаційної зони орієнтовною площею 0,4200 га в кінці вул. Букової) 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися із відповідним клопотанням через 

ЦНАП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

запропонований відділом землекористування на розгляд виїзного 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

архітектури та містобудування 

 

2. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст. ст. 25, 26 

Закону України «Про землеустрій») 

2.1  Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо – 

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,1230 га на земельні ділянки площами 0,0184 га, 0,0773 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 з 

подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2 Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо – 

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,0185 га на земельні ділянки площами 0,0095 га та 0,0090 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 з 

подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


