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ПРОТОКОЛ № 224 

 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 18.03.2020         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., 

Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

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. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.2. Гр. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.3. 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, були запрошені). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Решавець Олегу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.9. Гр. Кравчуку Володимиру Олеговичу земельної ділянки площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в мкрн. Сосновий з подальшою передачею її у власність ( 

були запрошені). 

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» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.10. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Ужва Володимиру Костянтиновичу 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.13. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.14. Гр. Ткаченку Леоніду Вікторовичу 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: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.15. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.16. Гр. Цибик Олександру 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: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.17. Гр. Фігура Віталію Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іспанській 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» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.18. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки площею  0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.20. Гр. Рудницькому Євгенію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Європейській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.21. Гр. Козак Дмитру Євгеновичу 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: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.22. Гр. Яблонському Степану Степановичу 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:  Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.23. Гр. Затуашвілі Давіду Анзаровичу земельної ділянки площею                       

0,0930 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд між земельною ділянкою з кадастровим 

номером 2110100000:35:001:0174 та земельною ділянкою з кадастровим 

номером 2110100000:35:001:0111 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.24. Гр. Стреніцькому Роману Валентиновичу 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: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.25. Гр. Сідей Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                   

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі об’їзної 

дороги з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.26. Гр. Кустарьову Андрію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Богомольця з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Максимлюк Андрію Ігоровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.33. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, 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» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

1.37. Гр. Лазар Олександру Дьордьовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна 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» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.14. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок площами 0,2013 га та 0,1287 га під тимчасовими 

металевими гаражами по вул. Володимирській з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» -5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

2.17. Гр. Галаю Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Янтарної 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» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.). 

2.18. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування 

паркінгів та автостоянок по вул. Миколи Бобяка з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

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. Коштурі Анатолію Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0436) площею  0,0024 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Роботишину Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0250) площею  0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Бородіна, 22 АГК 

«Афгавнець» грараж № 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0419) площею 0,6188 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Жатковича, 54 та передати її у власність. 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Лейку Карлу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0374) площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на розі вул. Закарпатської та вул. 

Гвардійської зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Лейку Карлу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0375) площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на розі вул. Закарпатської та вул. 

Гвардійської зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Маслей Олегу Васильовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1842) площею 0,0540 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 умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Маркевичу Петру Вікторовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0226) площею 0,1000 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Лановому Олексію Михайловичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0094) площею 0,0637 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Свалявська, 30 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Кіщак Олександру Івановичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0237) площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 1), поз. 201 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Ковачу Андрію Ласловичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0661) площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Бенца Сергію Петровичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0660) площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Іспірян Діані Маїсівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0227) площею  0,0039 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 16 та 

передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Кузьо Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0249) площею  0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 18 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Бобич Світлані Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0251) площею  0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 21 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Кищак Івану Івановичу, як учаснику бойових дій, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0543) площею 0,0952 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0102) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця та передати її 

в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та передати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Ляпко Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0306) площею  0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз.22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.18. Гр. Язикову Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0200) площею  0,0040 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж 

№ 41 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Хованець Олені Ернестівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0201 площею  0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 56 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Білкей Івану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0202) площею  0,0031 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 55 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Костик Володимиру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0311) площею  0,0022 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз.21 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:43:001:0324) площею  0,0053 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. Ужгород, Опора                  

№ 61 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Перечин» та передати її в оренду строком на 49 

років, ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в                      

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



11 

 

3.23. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0221) площею  0,0038 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. Ужгород, Опора                  

№ 56 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Перечин» та передати її в оренду строком на 49 

років, ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в                      

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0131) площею  0,0007 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. Ужгород, Опора                 

№ 41 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в оренду строком на 49 

років, ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в                      

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0222) площею                          

0,0017 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 57 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0416) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 58 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0417) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 62 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0658) площею                          

0,0061 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 63 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0658) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 66 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0659) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 67 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0660) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 68 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0661) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 69 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.33. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0438) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 89 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.34. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0130) площею                          

0,0061 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 35 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0919) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 36 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.36. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1840) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 37 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.37. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0428) площею                          

0,0016 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 42 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.38. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0430) площею                          

0,0066 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 45 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0429) площею                          

0,0007 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  м. 

Ужгород, Опора № 44 ЛЕП 110 Кв «Ужгород-Перечин» та передати її в 

оренду строком на 49 років, ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.40. Гр. Огурчаку Дмитру Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1843) площею 0,7000 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, б/н та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

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). 

 

4.4. 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: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

4.5. Гр. Кіра Тетяні Юріївні земельної ділянки площею 0,0468 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олекси Борканюка, 13 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

4.6. Гр. Станко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0438 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швабській, 34/1/2 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

 

4/1. Надати згоду на складання технічної документації із 

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

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

- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0506) загальною площею 

0,1023 на земельні ділянки площами 0,0993 га та 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в мкрн. 

Червениця, мас. 2, поз. 9 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

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. Томашко Едіті Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0269) площею 0,0501 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Павлова, 28 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Яночко Валерії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0542) площею 0,0574 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Криничній, 8 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Корховій Валерії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0440) площею 0,0542 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Павла Тичини, 1 та передати її у  власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Токар Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0268) площею 0,0529 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Павлова, 30 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

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

«Про землеустрій»: 

 

5/1.1. Публічному акціонерному товариству «Машинобудівний завод 

«ТИСА» земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:65:001:0082) 

площею 1,0000 га), (кадастровий номер 2110100000:65:001:0083 площею 

15,7030 га) та земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0084 

площею 1,4607 га)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:10:001:0336 площею            

0,4679 га) та (кадастровий номер 2110100000:10:001:0337 площею 0,0587 га) 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Руській, 13 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

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

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 

6/2.1. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1833) площею 0,8437  га для 
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розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Загорській, б/н  та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0084) площею 1,4607  га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 4 та передати її в оренду строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЙС ІНВЕСТ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0082) площею 1,0000 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 4 та передати її в оренду строком на ____ 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

7.1. Гр. Росоха Ірині Олександрівні, гр. Гусєву Олександру Олександровичу 

та гр. Шкирті Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,2107 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Проектній, 7. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЙС ІНВЕСТ» земельної 

ділянки площею 1,0000 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
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машинобудівної та іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 

4. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

Перелік питань, 
запропонований на розгляд виїзного  засідання комісії  

(за наслідками виїзду інформує голови комісії) 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

 

1.3. Гр. Семйон Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

подальшою передачею її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гойди, б/н з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та вул. Ярослава Мудрого, поз. 5 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 2.  Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-Технік Україна» 

земельної ділянки площею 0,4900 га  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радищева, 1 з 

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

2.3. Гр. Рахмановій Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/2 з 

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Доручити депутату виборчого округу Прозору Є.І. виїхати за 

адресою земельної ділянки та на наступному засіданні поінформувати 

комісію про результати розгляду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Борисовій Тетяні Олександрівні земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва та обслуговування офісних приміщень по  пр. Свободи, 

61/23 з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю заяви до документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

2.6. Гр. Кулик Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Собранецькій, 147 «а» з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАНЦЕЛЯРКА» земельної 

ділянки площею 0,1300 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. Українській, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

4.1. Гр. Кость Богдану Михайловичу земельної ділянки площею  0,0053 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


