
ПРОТОКОЛ № 229 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 13.05.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А.,  

Шевчук Г.В.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Пономарьов С.Б., 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  

1.7. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.8. Гр. Звір Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0946 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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1.9. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна та передати 

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» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.10. Гр. Гаврилін Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна та передати 

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» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.11. Гр. Воробель Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н 

та передати 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» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.12. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна та передати 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» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.13. Гр. Дерев’янку Василю Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0970 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Верховинської 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» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.14. Гр. Гавель Олексію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Єньківської-Друзів з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 

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» - одноголосно. 

1.16. Гр. Колесник Оксані Євгенівні земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Німець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Шіман Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Ховпей Віталію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0680 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» - одноголосно. 

1.20. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Боднар Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Бандровському Ярославу Ярославовичу земельної ділянки площею 

0,0680 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» - одноголосно. 

1.23. Гр. Приходьку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів з подальшою 

передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Мешко Ярославу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Відділу землекористування 

на наступному засіданні постійної комісії доповісти щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Вівчарській Наталії Василівні земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

  

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.6. Гр. Штроба Елеонорі Михайлівні земельної ділянки площею 0,3000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 128 

з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Бага Орисі Миколаївні земельної ділянки площею 0,1800 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 132 з 

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

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Годя Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно та діючим мораторієм на 

виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Княжий» 

земельної ділянки площею 0,4875 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Фріца 

Гленца, 16 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. 

2.10. Гр. Шкурда Андрію Остаповичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Ігнатович Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0046 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 а, УКГ 

«Політ», ряд «Д», гараж поз. 62 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно та діючим мораторієм на 

виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради земельної ділянки площею 1,1800 га 

для обслуговування комплексу будівель-центрального аптечного складу по 

вул. Фогорашія, 17 з подальшою реєстрацією комунальної власності.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Авдеєву Валерію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0083) площею 0,0948 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Проектній, 7 та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та надати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Павленку Сергію Леонідовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0259) площею 0,0021 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по Київській набережній, 20 та передати її 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Колесар Федору Федоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0860) площею 0,0088 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Богенчук Івану Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0861) площею 0,0088 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0437) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 63 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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3.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне виробничо-

комерційне підприємство « С. В. -Плюс» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0122) площею 0,2095 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Тиводара Легоцького, 78, 

33 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне виробничо-

комерційне підприємство « С. В. -Плюс» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0121) площею 0,4505 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Тиводара Легоцького, 78, 

33 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:09:001:0032) площею   0,0079 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по  вул. Капітульній, 26 «а» 

(ЗТП-44) 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. 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0420) площею 0,1655 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Собранецькій, 154 та передати її в оренду строком на ____ років. (Наявна 

скарга у п. 9.2.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та надати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Ковач Тетяні Юріївніземельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:04:001:0217) площею 0,0283 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Довженка, 5 та передати її в оренду строком на ____ років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та надати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Сірмай Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0445) площею 0,0479 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Володимира Сосюри, 7 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. Малош Олені Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0376) площею 0,0440 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гвардійській, 38-40 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Сурмай Артуру Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0673) площею 0,0590 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької 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. Береній Руслану Олександровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0242) площею 

0,0707 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

189 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

5.2. Гр. Новак Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1846) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, 131 «в» та передати її у  власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Чарцевій Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1845) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, 131 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Левкулич Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0469) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Українській, 89 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
8.1. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 1.40. рішення XXIV сесії 

міської ради VII скликання 18.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та 

відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» прізвище: «Штробі» читати: 

«Штрба». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

9.1. Звернення Департаменту міського господарства щодо доповнення 

Переліку про визначення об’єктів землеустрою для формування земельних 

ділянок для продажу на земельних торгах (аукціон) затверджений рішенням 

міської ради 30.08.16 № 374, земельними ділянками: площею 0,0933 га 

(кадастровий номер 2110100000:43:001:0326), площею 0,0933 га (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0328), площею 0,0933 га (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0327)  для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Грибоєдова.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доповнити Перелік об’єктів землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. Звернення КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної 

медичної допомоги» Закарпатської обласної ради 04.05.2020 року № 654-01 
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щодо земельної ділянки по вул. Собранецькій, 154, яка відведена ТОВ 

«ЛОФТ-ГРАД».  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Звернення Головного управління національної поліції в Закарпатській  

області 08.05.2020 року № 2645/106/7-2020 з приводу ухвали Ужгородського 

міськрайонного суду по справі № 308/3834/20 про накладання арешту у 

вигляді заборони на відчуження та розпорядження земельною ділянкою, що 

перебуває у комунальній власності Ужгородської міської ради в районі вул. 

Олександра Богомольця. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


