
      П Р О Т О К О Л    №28 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 18.05.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Козак Василь Андрійович;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна.   
 

Бабидорич Валерій Васильович;   

Шевчук Григорій Васильович.  

 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури.  

  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

I. Про інформацію управління містобудування та архітектури.  

II. Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування. 

 

I. Про інформацію управління містобудування та архітектури. 

СЛУХАЛИ: Івегеш М.М. вніс на розгляд депутатів питання щодо затвердження 

містобудівної документації "Внесення змін у детальний план території 

індивідуальної малоповерхової житлової забудови в районі вул. Тютюнової, 

Загорської Ярослава Мудрого для розміщення житлових будинків садибного 

типу для учасників АТО та бойових дій в Афганістані", яка пройшла громадські 

обговорення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести на розгляд та затвердження 

виконкому відповідно до п.8. ст. 19 Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності".  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

II. Про заяви, подані на розгляд відділом землекористування. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
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1.6. Гр. Височан Олегу Юрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.7. Гр. Кучейник Володимиру Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0744 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.8. Гр. Рубаняк Віктору Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.9. Гр. Богдан Степану Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0920 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

2.19. Фізичній особі-підприємцю Беть Марії Дмитрівні земельної ділянки 

площею 0,0062 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Можайського, 5 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.20. Гр. Немеш Петру Федоровичу земельної ділянки                                

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      

вул. Фединця, 14 «а» гараж літ. «б»  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 
 

2.21. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 11 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.25. Гр. Гасинець Марії Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 246 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.115. Гр. Чобаль Марії Петрівні земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Слави, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.11. Гр. Катуні Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0481) площею 0,0168 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                     

вул. Володимирській, 57 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.36. Гр. Кафарову Расіму Беюк-Ага огли земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0121) площею 0,0634 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

пров. Трав’яному, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.38. Гр. Горчакову Віталію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0192) площею 0,0160 га для 
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будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Жупанатській, 11 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.57. Гр. Куцкір Михайлу Семеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0126) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Каянській, 27 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.66. Гр. Гліба Надії Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0141) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                      

вул. З. Нільсена, 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.78. Гр. Лошак Діані Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0570) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по         вул. Федаки та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.79. Гр. Купаші Андріані Вікторівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0256) площею 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/34 та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.80. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0230) площею 0,1412 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови на Студентській 

набережній, 2 «а» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.22. Гр. Муртазіній Агнесі Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0379 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 66 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.82. Гр. Угрін Катерині Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,0735 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тичини, 18 з подальшою передачею у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 

4.96. Гр. Павлич Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Слов’їній, 3 «а» з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка перебуває в охоронній зоні кладовища.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.129. Гр. Прозор Євгенію Ігоровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 25 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

5. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

5.12. Гр. Гісем Едіті Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0241) площею 0,0619 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 2 «к» та  

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 



 6 

"ЗА" – одноголосно 

 

5.19. Гр. Білак Ганні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0356) площею 0,0249 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 9 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 

5.26. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0374 площею 0,0489 га), гр. Копрушак Віктору Вікторовичу 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0373 площею 0,0948 га) орендованої 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 52 та передати їх в оренду 

строком на 5 років. 

/Визнати таким, що втратив чинність договір оренди землі № 1802 від 

24.03.15/. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

6.32. Гр. Феєр Світлані Михайлвні земельної ділянки                               

площею 25,5 кв.м. під добудовою до квартири по вул. Лавріщева, 6/3 строком 

на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

7.  Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки : 

7.2. Гр. Сухар Ганні Михайлівні на земельну ділянку площею 198 кв.м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Черешневій, 60. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

8. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.5. Гр. Микиті Людмилі Юріївні земельної ділянки                               

площею 0,0053 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                               

вул. 8-Березня, 31 «ж». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

9. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

9.2. Гр. Рущак Сергію Станіславовичу земельної ділянки площею 0,0055 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Українській, 4 (10452,75 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 190,05 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання з застосуванням 

коефіцієнту 1,3.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

9.3. Гр. Коломієць Тетяні Петрівні земельної ділянки площею 0,0060 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                            

вул. Собранецькій, 120 (20830,80 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

347,18 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

9.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Політекс»  земельної 

ділянки площею 0,4703 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Перемоги, 170 (813101,67 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр 172,89 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"УТРИМАВСЯ"- 1  
 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

 

10.11. В зв’язку з проведенням геодезичної зйомки, п. 1.9. рішення XXVI 

сесії міської ради VI скликання від 07.11.14 № 1507 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» викласти в наступній редакції: 

- Фізичній особі-підприємцю Андріїв Владі Микола-Володимирівні дати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1070 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Закарпатській, 22 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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10.36. В зв’язку із змінами в законодавстві пункт 1 рішення V сесії 

міської ради  V скликання від 27.11.09 № 1297 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації на земельні ділянки»  в частині надання 

гр. Вовканець І.І. дозволу на виготовлення технічної документації на земельну 

ділянку пл. 0,06 га по вул. Єрмака, 46 вважати таким, що втратив чинність, та 

викласти в наступній редакції: 

- Гр. Вовканець Івану Івановичу надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0600 га                            

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Єрмака, 46 (з подальшою передачею її у власність). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

10.39. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 

жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької 

(масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання 

гр. Височан Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га                      

поз. 228а визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

       11.23. Звернення Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта»    щодо передачі в комунальну власність земельної ділянки 

площею 0,0613 га по вул. Можайського, 9 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

   11.24. Повторне звернення голови асоціації Чорнобиль МВС України в 

Закарпатській області з приводу першочергового надання земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Машіка В.І. Циганин В.Б., 

Сніцаренко В.С., Буц В.І.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати попереднє рішення комісії, а саме після 

завершення мораторію рекомендувати задовольнити клопотання 

першочергово.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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 11.25. Скарга мешканців буд. 31 кв.2,4,5,7,8,9,10,12,13 пл. Ш. Петефі та 

мешканців буд.1 кв. 3,4,6,7 по вул. Митрака щодо неправомірних дій 

співкористувача будинковолодіння на пл. Ш. Петефі, 31 гр. Сойнова С.Ф. 

ВИРІШИЛИ: Повідомити заявників про попереднє рішення комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

  Перелік питань знятих з розгляду сесії  на довивчення. 
 

запропонований відділом землекористування 

 на розгляд засідання комісії з питань  

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

1. Про розгляд заяв учасників АТО та поранених учасників АТО 

щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 
1.2. Гр. Гендер Олександру Васильовичу  земельної ділянки                                 

площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

1.3. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу  земельної ділянки                                 

площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

1.4. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу (присутній)  земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 8- Березня  з 

подальшою передачею її у власність.  

1.5. Гр. Даролич Артуру Петровичу (присутній) земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. 8- Березня  з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з невідповідністю містобудівній документації (плану зонування) та 

відповідно до листа міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства.  

2. Управлінню містобудування та архітектури та відділу 

землекористування сформувати цілісну земельну ділянку з подальшим 

винесенням на аукціон.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Автогаз» 

земельної ділянки  площею 0,2637 га для будівництва та обслуговування інших 
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будівель громадської забудови по вул. Радіщева, 1 «а»  з подальшою передачею 

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.2. Гр. Дюгов Наталії Василівні земельної ділянки  площею 0,1690 га для 

ведення особистого селянського господарства по  вул. Жатковича, 126 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.3. Гр. Феделеш Магдалині Георгіївні земельної ділянки площею 0,1539 

га для ведення особистого селянського господарства по  вул. Жатковича, 150 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.4. Гр. Лада Любові Василівні земельної ділянки   площею 0,0359 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 262 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.5. Гр. Борис Мирославі Йосифівні земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Баб'яка, б/н з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.6. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні (присутня на засіданні) земельної 

ділянки  площею 0,0123 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по   вул. Возз’єднання, б/н з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення 10.03.16 №119.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 
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3.1. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській 

з подальшою передачею у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити земельну ділянку в оренді.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.2. Гр. Юращуку Василю Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській 

з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити земельну ділянку в оренді.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.3. Гр. Габріелян Гаріку Ерджаніковичу земельної ділянки площею 

0,0592 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Квітів, 33 з подальшою передачею у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

4.1. Гр. Цибульському Роману Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1681) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 127 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.2. Гр. Цибульському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1682) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 127 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

5. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 
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5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Данте»  земельної 

ділянки площею 1800 кв.м. для будівництва торгово-житлового комплексу по 

вул. Легоцького, 7-15 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

5.3. Гр. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0045 га  яка прилягає до власного нерухомого майна по                                         

вул. Л. Толстого, 8 «а» строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.4. Приватному підприємству «УкрВест» земельної ділянки площею 595 

кв.м. під будівництво та обслуговування адміністративно-готельного комплексу 

по  вул. Минайській, б/н строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


