
ПРОТОКОЛ № 222 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 26.02.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Шевчук Г.В.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Романець О.П. – прокурор місцевої прокуратури. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  
 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.11. Гр. Іваниці Віталію Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській 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. Ящук Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській 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. Ужва Володимиру Костянтиновичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Друзів, 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. 

1.14. Гр. Ковач Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Осадченку Максиму Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Ахмедов Артему Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Урожайній 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. 

1.18. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,1200 га для ведення садівництва за межами території м. Ужгород, у зоні 70 

квартал 001 згідно публічної кадастрової карти України з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

заява не відповідає містобудівній документації, а саме: розташуванням 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньківській, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Яльч Миколі Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньківській, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Кормужаніну Ігорю Андрійовичу земельної ділянки площею                   

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ»                                            

по вул. Гвардійській, 32 «а» 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. 

2.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0106 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної по                         

вул. Собранецькій, 146 «г» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка є приватною власністю. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної по                         

вул. Романа Шухевича, 10 «в» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0033 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної по                         

вул. Собранецькій, 96 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатська будівельна 

компанія» зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,3511 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Возз’єднання з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Ступак Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0168 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Будителів, 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Завацькій Катерині Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0222) площею  0,0550 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 80 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). 

4.2. Акціонерному товариству «КРИСТАЛБАНК» земельної ділянки площею 

1,8766 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Огарьова, 15 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Сарка Олександру Йосиповичу та гр. Балог Софії Тарасівні земельної 

ділянки площею 0,0454 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, кв. 1, кв. 

2 з подальшою передачею її спільну сумісну 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. 

4.4. Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство КООП 

Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею ____ га  

для обслуговування будівель та споруд підприємства по вул. Юрія Гагаріна, 

36. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Гліба Василині Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, 10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Чірібан Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, 10 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Синишин Поліні Никифорівні  власної земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 0,1777 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Марії 

Заньковецької, 2. 

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. 

4.9. Гр. Дащенко Оксані Володимирівні земельної ділянки площею            

0,0429 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Малокам’яній, 2 «в» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород» земельної 

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу по Слов’янській набережній з подальшою передачею її в постійне 

користування (згідно рішення господарського суду Закарпатської області 

справа № 907/235/16 від 06.07.2016 року). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 6 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Фізичній особі - підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу земельної 

ділянки площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (обслуговування автомийки) по вул. Собранецькій, 147 «е» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

5.1. Гр. Гарна Тетяні Юріївні  та гр. Черяник Юрію Юрійовичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0320) площею 0,0591 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Котляревського, 47 та передати її у спільну часткову власність 

в рівних долях по ½ кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Товт Мирославу Павловичу, гр. Товт Павлу Денисовичу та гр. Товт 

Вірі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0199) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Насипній, 34 та передати її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Цільо Ніні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0278) площею 0,0188 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана  Фогорашія, 1/4 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Сібуковій Тетяні Борисівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0461) площею 0,0536 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Валерія Чкалова, 19 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Миговичу Тіберію Ігнатовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0463) площею 0,0425 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ужанській, 50 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6/2. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/2.2. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0113) площею 0,0042 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по наб. Незалежності, 4 «а» строком на 7 

років (повторний висновок юридичного управління). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Світанок 2» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0368) площею 0,7500 га для 

будівництва та обслуговування обєктів рекреаційного призначення по вул. 

Кошицькій, 30 строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку строком на 5 років.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Світанок 2» земельної ділянки 

площею 0,7500 га для будівництва та обслуговування обєктів рекреаційного 

призначення по вул. Кошицькій, 30. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
8.1.  Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування землею I-ЗК № 000031 зареєстрованого в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 201, 

25.06.1998 року виданий готельному комплексу «Світанок» ОДП 

«Закарпаттурист» на земельну ділянку площею 1,65 га по вул. Кошицькій, 

30. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. У пункті 2.4. рішення XXXVIII сесії міської ради VII скликання                    

25.07.2019 року № 1617 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»                                              

площу: « 0,2656 га» читати: « 0,2043 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішен6ня міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Перелік питань знятиз на сесіях 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). 

 1.1. Гр. Кураку Тарасу Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0080 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Пржевальського, 7 з подальшою передачею її в оренду. (28.08.18) 

  1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Груп» 

земельної ділянки площею 2,1542 га під придбаними будівлями і спорудами 

виробничої бази та для їх обслуговування по вул. Успенській, 11 з 

подальшою передачею її в оренду.(13.12.18) 

 1.3. 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 (24.12.19) 

1/2 Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою уточнення конфігурації без зміни площ земельних 

ділянок: 

1/2.1 Гр. Грицан Володимиру Михайловичу земельної ділянки зі зміною 

/конфігурації без зміни площі, площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів Тобілевичів, 13 (24.12.19). 

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

 2.1. Гр. Павловському Івану Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0505) площею 0,0301 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Дмитра Климпуша, 5 зі зміною цільового призначення. (30.10.18) 

 2.2. Гр. Петечел Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0279) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Університетській, 14 зі зміною цільового призначення. (30.10.18) 
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 2.3. Гр. Вакулі Марині Ласлівні, гр. Солодко Галині Іванівні та                            

гр. Ліпаткіну Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0277) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Конопляній, 8 та передати її у спільну сумісну  власність. (30.05.19) 

2.4. Гр. Нагорній Ганні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0305) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Райдужній, 29 

зі зміною цільового призначення (25.07.19). 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0112) площею                                  

0,0393 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Підградській, 27, прим. 1 зі зміною цільового призначення (25.07.19). 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0113) площею                      

0,0254 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Підградській, 27, прим. 1 зі зміною цільового призначення (25.07.19). 

2.7. Громадській організації «Товариство угорської культури 

Закарпаття» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0174) 

площею    0,0103 га для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12 зі зміною цільового 

призначення.(05.09.19) 

2.8. Громадській організації «Товариство угорської культури 

Закарпаття» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0096) 

площею    0,0146 га для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій по вул. Підгірній, 4 зі зміною цільового 

призначення.(05.09.19) 

2.9. Департаменту міського господарства земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0451) площею 0,0232 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Тиводара Легоцького, 9 «а» зі зміною цільового призначення .(05.09.19) 

2.10. Департаменту міського господарства земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0530) площею 0,1549 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Тиводара Легоцького, 9 «а» з подальшою реєстрацією комунальної 

власності.(05.09.19) 

2.11. Компанії «Скорпіо інвестменс (А.В.) ЛТД» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0159) площею 0,0212 га для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
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будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                         

вул. Підгірній, 12 зі зміною цільового призначення.(05.09.19) 

2.12. Компанії «Скорпіо інвестменс (А.В.) ЛТД» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0149) площею 0,0140 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Підгірній, 12 зі зміною цільового призначення.(05.09.19) 

2.13. Гр. Адам Мирославу Петровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0135) площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва  та передати її 

у власність.(14.11.19) 

2.14. Гр. Погорелому Геннадію Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:03:001:0243) площею 0,0010 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 45/5 

та передати її в оренду строком на 5 років до _____2024 року. (14.11.19). 

2.15. Гр. Адам Мирославу Петровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0319) площею 

0,0107 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва та передати її у 

власність (24.12.19). 

2.16. 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. 5 «г» зі 

зміною цільового призначення (24.12.19). 

2.17. Гр. Ходоровському Тарасу Богдановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0061) площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі 

зміною цільового призначення (24.12.19). 

2.18. Гр. Ходоровській  Тетяні Богданівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0060) площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі 

зміною цільового призначення (24.12.19). 

 3. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 3.1. Фізичній особі-підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної 

ділянки площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель 

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

3.2. 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). 

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

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Юрія Нікітіна, 3 з подальшою передачею її в оренду.(14.11.19) 
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3.4. Громадській організації «Центр соціального захисту населення, 

ветеранів та інвалідів Закарпаття» земельної ділянки площею 0,0636 га для 

будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги по вул. Петра Гулака-Артемовського, б/н з подальшою передачею 

її в постійне користування (14.11.19). 

3.5. Гр. Галаговець Маріанні Юріївні земельної ділянки площею 0,9758 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

по вул. Тиводара Легоцького, 78/33/а  з подальшою передачею її в оренду 

(24.12.19). 

 3.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА» ІТУК-

ТРАНСПОРТ» земельної ділянки площею 0,0060 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Богдана Хмельницького, 19, гараж № 1 з 

подальшою передачею її в оренду (13.02.2020). 

4. 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: 

4.1. Гр. Осадчук Марку Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0937 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою 

передачею її у власність (30.05.19). 

4.2. Гр. Шелемончаку Едварду Ігоровичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Андрія Новака, б/н 

з подальшою передачею її у власність (24.12.19). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати інформацію щодо 

відповідності зазначених вище заяв детальним планам територій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


