
ПРОТОКОЛ № 248 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 16.09.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., 

Козак В.А., Шевчук Г.В.  – члени 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 проєктів  

1.1. Гр. Волошину Денису Вікторовичу земельної ділянки площею                  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. 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 (висновок 

архітектури – позитивний але площею 0,0680 га). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Шахайді Олексію Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0670 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.4. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність. (висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Заіка Віталію Володимировичу земельної ділянки площею                        

0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів з подальшою передачею її у 

власність. (висновок архітектури – позитивний але площею 0,0680 га). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки площею                        

0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність (висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Бушмакіну Євгенію Григоровичу земельної ділянки площею   0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. 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- позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. 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 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Салко Андрію Золтановичу земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Адольфа Лібшера (пров. 

Кошицький) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Стреніцькому Роману Валентиновичу 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 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Кобаль Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1795 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Тернопільській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Рубіш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тюльпановій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0973 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 
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1.17. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0694 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.18. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0397 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.19. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0375 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.20. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0851 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.21. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0772 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.22. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,2017 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.23. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0991 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.24. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0865 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.25. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0484 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.26. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0502 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

1.27. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0641 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.28. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0641 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її 

у власність. 

1.29. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0582 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.30. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0518 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.31. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0518 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі мкрн. Соснового з подальшою передачею її у 

власність. 

1.32. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0535 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.33. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0328 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.34. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0814 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.35. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0779 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.36. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0936 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.37. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0318 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі мкрн. Садовий з подальшою передачею її у 

власність. 

1.38. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0917 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.39. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0343 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі мкрн. Боздош з подальшою передачею її у 

власність. 

1.40. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0671 

га для ведення особистого селянського господарства розташованої згідно 

графічних матеріалів з подальшою передачею її у власність. 

1.41. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0660 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.42. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0619 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.43. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0824 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.44. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0809 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської-Єнковської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.45. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0596 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.46. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0717 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Паркової набережної з подальшою передачею 

її у власність. 

1.47. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0507 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.48. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0925 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.49. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0695 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.50. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0603 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 
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1.51. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0604 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Яблуневої з подальшою 

передачею її у власність. 

1.52. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0606 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.53. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0879 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.54. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0831 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.55. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0607 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.56. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0585 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.57. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0575 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.58. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0526 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.59. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0918 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.60. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0547 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.61. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0530 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 



 8 

1.62. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Високої з подальшою 

передачею її у власність. 

1.63. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0377 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.64. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0599 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стародоманинської з подальшою передачею її 

у власність. 

1.65. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0365 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.66. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0624 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Солов’їної з подальшою передачею її у 

власність. 

1.67. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0919 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.68. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0820 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.69. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0720 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.70. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0762 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.71. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0762 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.72. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0521 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 
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1.73. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0769 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

1.74. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0941 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.75. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0941 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.76. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0527 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Солов’їної з подальшою передачею її у 

власність. 

1.77. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0973 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.78. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0694 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.79. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0772 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.80. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,1041 

га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія 

Гагаріна з подальшою передачею її у власність. 

1.81. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0475 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.82. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0459 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.83. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0690 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.84. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0537 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Кавказької з подальшою передачею її 

у власність. 

1.85. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0534 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.86. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0576 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.87. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0301 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.88. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0497 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі провул. Зоряний з подальшою передачею її у 

власність. 

1.89. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0227 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.90. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0889 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.91. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,1858 

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

подальшою передачею її у власність. 

1.92. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0821 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.93. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0523 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.94. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0787 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.95. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0876 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 
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1.96. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0423 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою 

передачею її у власність. 

1.97. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,1021 

га для ведення особистого селянського господарства в районі                                       

Об’їзної дороги  з подальшою передачею її у власність. 

1.98. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,08017 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.99. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0451 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

1.100. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0528 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Шафарика з подальшою 

передачею її у власність. 

1.101. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0551 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Шафарика з подальшою 

передачею її у власність. 

1.102. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0415 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іллі Бродлаковича з 

подальшою передачею її у власність. 

1.103. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0943 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лавріщева з подальшою 

передачею її у власність. 

1.104. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0431 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тернопільській з подальшою 

передачею її у власність. 

1.105. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0435 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. Садовий з подальшою 

передачею її у власність. 

1.106. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0522 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іштвана Мартона з подальшою 

передачею її у власність. 

1.107. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0415 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Дармштадської з 

подальшою передачею її у власність. 

1.108. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0631 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.109. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0377 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Карпатської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.110. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0669 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою 

передачею її у власність. 

1.111. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0684 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна з подальшою 

передачею її у власність. 

1.112. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0514 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іллі Бродлаковича з 

подальшою передачею її у власність. 

1.113. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0786 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Канальної з подальшою 

передачею її у власність. 

1.114. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0827 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.115. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0478 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.116. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської з подальшою 

передачею її у власність. 

1.117. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0471 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Бартока з подальшою 

передачею її у власність. 

1.118. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Бартока з подальшою 

передачею її у власність. 

1.119. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0556 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Канальної з подальшою 

передачею її у власність. 

1.120. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0801 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Василя Стефаника з 

подальшою передачею її у власність. 

1.121. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іштвана Дендеші з подальшою 

передачею її у власність. 

1.122. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0438 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Миколаївської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку із значною кількістю аналогічних за змістом 

адміністративних послуг від одного заявника доручити управлінню 

правового забезпечення надати висновок щодо порядку розгляду заяв в 

межах чинного законодавства та правові підстави для погодження або 

відмови зазначених вище адміністративних послуг. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.123. Гр. Цап Миколі Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Літній 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. 

1.124. Гр. Пап Віктору Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Палая (Тельмана) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

рішення щодо зазначеної земельної ділянки гр. Пап В.О. міською радою 

прийнято. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.125. Гр. Андрущакевичу Руслану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марка Вовчка з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.126. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею                       

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

Новака 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. 

1.127. Гр. Цветкову Валерію Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.128. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0054 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 

б/н, ГРК «Мир» з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури – негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.129. Гр. Славич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури – негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.130. Гр. Пастика Олександру Федоровичу земельної ділянки площею                 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури – негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.131. Гр. Лацко Євгену Йосиповичу земельної ділянки площею                 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури – негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.134. Гр. Лііс Руслану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Михайла Салтикова -Щедріна 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. 

1.135. Гр. Кирлик Владиславу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Балога 

(Івана Ваша) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.136. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,3151га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Коритнянській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.137. Гр. Поповичу Валерію Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.138. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.139. Гр. Падяку Олександру Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській 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 проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.5. Гр. Пшеницькій Галині Семенівні земельної ділянки площею                        

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Яблуневій з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідувальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Пшеницькій Оксані Василівні земельної ділянки площею                        

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Персиковій з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Костак Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Дружба», поз. 210 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Головка Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0024 

га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Мрія-1», поз. 69 по                 

вул. Олександра Богомольця з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.10. Гр. Повідайчик Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0120 га для влаштування входу до власного приміщення по просп. Свободи, 

55/102  з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 7; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

2.11. Гр. Андрашко Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

ТВІА «Чайка», гараж № 56 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Іванчик Оксані Олексіївні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

ТВІА «Чайка», гараж № 17 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Шеба Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 130 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Кальницькому Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 138 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Гладка Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

ТВІА «Чайка», гараж № 95 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.16. Гр. Лях Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 47 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Місяйло Івану Юрійовичу  земельної ділянки площею 0,0028 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

ТВІА «Чайка», гараж № 23 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Бреньо Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 260 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Суязову Євгену Олеговичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд розташованої між земельними ділянками з кадастровими номерами 

2110100000:54:001:1142 та 211010000:54:001:0413 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є землею загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Русину Віктору Івановичу земельних ділянок площею 0,0024 га та 

0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 13 та № 33 «а» з подальшою 

передачею їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Бенкив Мартону Мартоновичу земельної ділянки площею                        

0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 57 з подальшою передачею її у 

власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

у зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Бабич Катерині Степанівні земельної ділянки площею                        

0,0012 га для розміщення об’єкта інженерної інфраструктури (газового 

шафного роздільного пункту) по вул. Собранецькій, 150 з подальшою 

передачею її в оренду (висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Фізичній особі-підприємцю Грамотник Валентині Іванівні земельної 

ділянки площею 0,0216 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Собранецькій з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. зауважила, що у заявника відсутні 

документи на нерухоме майно. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

  «утримались» - 2; (Любар В.М., Прозор Є.І.) 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.24. Гр. Костюк Галині Іванівні земельної ділянки площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верховинській, 14 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Боротку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача, 

13/3 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки площею 0,4460 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
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по вул. Михайла Салтикова- Щердріна, 144 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки площею 

0,1800 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Минайській, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Проспект Свободи 50» земельної ділянки площею 0,4892 га для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по просп. Свободи, 

50 з подальшою передачею її у постійне користування (за умови коригування 

площі та конфігурації земельної ділянки в її північній частині, відповідно 

висновку архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою з урахуванням вимог управління містобудування та 

архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Худан Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гулака Артемовського, 9                    

АГК «Чайка», гараж № 285 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Гр. Сірка Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, 6 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Сидор Дмитрію Димитровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Швабській з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Свиді Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0250 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Олександра Радищева, 9 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0862) площею 0,0088 га для 

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

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Готрі Михайлу Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1849) площею 0,0865 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:1511) площею       0,0128 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                                            

вул. Вілмоша Ковача, 13 «в» (ЗТП-124) та передати її в оренду строком на 49 

років і застосувати ставку орендної плати (% від нормативної грошової 

оцінки) в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0681) площею  0,0053 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в районі                                            

вул. Сріблястої (КТП-279) та передати її в оренду строком на 49 років і 
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застосувати ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Золмат» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:---:001:-----) площею 0,0007 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури на пл. Шандора Петефі, 6 та передати її в 

оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Мартиненко Валерії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0416) площею 0,0659 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Стефаника, поз. 52 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Федор Роберту Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:14:001:0115) площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гулака-Артемовського, АГК «Чайка», гараж 

№ 222 та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Голуб Магді Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0250) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Руській, 23 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Зайцевій Ользі Василівні та гр. Букреєвій Оксані Володимирівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0265) площею 

0,0006 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Льва                     

Толстого, 46 та передати її в оренду строком на _____ років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та 

передати земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:46:001:0319) площею       0,0034 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в районі                                            

вул. Лісової (КТП-267) та передати її в оренду строком на 49 років і 

застосувати ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:57:001:0088) площею       0,0128 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                                            

вул. Романа Шухевича, 10 «в» (ЗТП-129) та передати її в оренду строком на 

49 років і застосувати ставку орендної плати (% від нормативної грошової 

оцінки) в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Дідичину Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:---:--:---) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця, 12 та передати її в оренду 

строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Мегелі Івану Михаловичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:44:002:0108)  площею  0,3659 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Кавказькій, 15 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Рослік Вячеславу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0331) площею 0,0200 га для будівництва та 
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обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша Берчені, б/н зі зміною 

цільового призначення. 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТУЯ» земельної ділянки 

площею 0,1100 га під виробничими спорудами по вул. Приладобудівників, 3                     

з подальшою передачею її в постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради зміну 

конфігурації без зміни площі земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0142) площею 0,0030 га по вул. Михайла Лучкая, 14. 

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. 

4.4. Гр. Півень Марії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0628 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олександра Фединця, 34 «б» 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. 

4.5. Гр. Мудріян Михайлу Федоровичу земельної ділянки площею 0,0383 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Другетів, 158 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Козубенку Ігорю Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0574га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 12/3 з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України. (нерухоме майно має 

статус «квартири») 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Підприємству з іноземними інвестиціями «АМІК УКРАЇНА»  власної 

земельної ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі, площею 0,2000 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі район об’їзної дороги. 

(представник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою (згідно з ст.ст. 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»: 

5.1. Гр. Кіра Тетяні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0221) площею 0,0468 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Олекси Борканюка, 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Малош Дмитру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0443) площею 0,0517 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Горянській, 95 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Трунов Михайлу Леонтійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0344) площею 0,0507 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Робочій, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
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7.1. Гр. Дмитренко Наталії Борисівні земельної ділянки  площею 0,1781  га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                          

вул. Тиводара Легоцького 9 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосували» - 3; (Афанасьєва О.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б.) 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛА ВЕЛЛА" земельної 

ділянки площею 0,0473 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Добрянського, 6 «а».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
8.1. Доповнити перелік, визначених об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон), у рішенні VI сесії міської ради VII скликання від 

30.08.2016 року № 374 «Про визначення об’єктів землеустрою для 

формування земельних ділянок комунальної власності, які плануються для 

винесення на земельні торги (аукціон)» земельними ділянками (кадастровий 

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

2110100000:43:001:0327) площею 0,0933 га та (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0328) площею 0,0933 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Грибоєдова. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

9.1. Громадській організації «Ужгородська федерація боксу» земельної 

ділянки площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. Федора Потушняка 

(Благоєва), 3а (122565,60 грн. з розрахунку на один квадратний метр  208,80 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» 

земельної ділянки площею  0,0963 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 20 

(302661,27 грн. з розрахунку на один квадратний метр  314,29 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.2. Лист Департаменту міського господарства щодо звернення                             

ОСББ «Делюкс», щодо облаштування дитячого та спортивного майданчику з 

легких конструкцій за власні кошти на земельній ділянці, яка перебуває в 

комунальній власності та межує із земельними ділянками за адресами                                 

вул. Климпуша, 8, вул. Лінтура, 11, вул. Лінтура, 15 та вул. Лінтура, 7 

(висновок архітектури – неможливо встановити в межах якої території 

ОСББ має намір облаштувати майданчик). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Лист Департамента міського господарства щодо звернення громадської 

організації «Кінологічний клуб Лайка» від 01.07.2020 року щодо виділення 

земельної ділянки площею 0,5000 га, яка перебуває в комунальній власності 

по Студентській набережній для облаштування тренувального майданчика. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамінерали» 

щодо надання графічних матеріалів з приводу вибору місця для встановлення 

спортивного майданчика. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.5. Звернення гр. Ороса Василя Юрійовича з приводу укладання з 

Ужгородською міською радою сервітутного використання частини земельної 

ділянки площею 0,0180 га на право проходу та проїзду транспортних засобів 

по вул. Бічній. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесіями від  30.10.18; 13.12.18; 30.05.19; 25.07.19; 

05.09.19; 14.11.19; 24.12.19; 13.02.20; 04.06.20 на довивчення 

 

 1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

1.28. Гр. Барна Людмилі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0549) площею 0,1096 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Антонія Годинки, 7,9 зі 

зміною цільового призначення (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5. 

  «не голосували» - 3 (Афанасьєва О.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б.) 

1.29. Товариству з обмеженою відповідальністю «Каскад-Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0261) площею 0,1381 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Андрія  

Новака, 37 зі зміною цільового призначення. (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 7; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

1.31. Гр. Лебовичу Володимиру Іллічу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0410) площею 0,8882 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Стефаника та 

передати її у власність (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосували» - 2. (Афанасьєва О.В., Козак В.А., Пономарьов 

С.Б.) 

1.32. Гр. Харченку Вячеславу Валентиновичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:49:001:0456)  площею 

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької та передати її у 

власність (10.09.20)(заявник присутній) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5. 

  «не голосували» - 3 (Афанасьєва О.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б.) 

1.33. Гр. Кухтій Руслану Дмитровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0411) площею 1,0060 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Степанівської та 

передати її у власність (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосували» - 2. (Афанасьєва О.В., Козак В.А, Пономарьов 

С.Б.) 

3. 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: 

3.3. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (04.06.20) 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Ришнивецькому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0944 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черемшини з подальшою передачею 

її у власність (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0098 га для 

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

передачею її у власність (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 5. Поновити договори оренди земельних ділянок наступним 

юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 
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5.1. Товариству забудовників «Оселя» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:003:0088) площею 0,2000 га для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Олександра 

Бородіна, 22 строком на 5 років (10.09.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії      Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


