
      П Р О Т О К О Л    №31 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 01.06.2016 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Афанасьєва Олеся Вікторівна;   
Козак Василь Андрійович;    

Бабидорич Валерій Васильович.   

 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Шевчук Григорій Васильович;  

 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М. – начальник управління містобудування та 

архітектури.  

Активісти: Терлецька І., Терлецький Е., Бобрик М.Є. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

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. 

1.12. Гр. Швенда Андрію Стефановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в м-ні Садовий, вул. Кашая з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.13. Гр. Шляхта Андрію Андрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Іспанській, поз. 33 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з тим, що заявником використано право на безоплатну 

приватизацію.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.14. Гр. Ниймет Андрію Юрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Іспанській, поз. 20 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.15. Гр. Пайда Івану Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0690 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в р-ні вул. Тімірязєва з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

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

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.20. Гр. Білецькому Денису Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.21. Гр. Бенца Сергію Петровичу земельної ділянки                                 

площею 0,0966 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Сербської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.22. Гр. Шулевка Юрію Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.23. Гр. Россоха Сергію Володимировичу земельної ділянки                                 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Брестської-Мондока з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, на 

підставі попередньо прийнятої рекомендації комісії щодо заяви іншого 

учасника АТО на вказану земельну ділянку, яка надійшла раніше.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.24. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0952 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.25. Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, на 

підставі попередньо прийнятої рекомендації комісії щодо заяви іншого 

учасника АТО на вказану земельну ділянку, яка надійшла раніше.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.26. Гр. Баллі Роману Степановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз.36 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.27. Гр. Ус Роману Анатолійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0952 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 37 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.28. Гр. Бойко Володимиру Вікторовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 8 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

1.29. Гр. Продан Олександру Сергійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Томчанія з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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1.30. Гр. Колодницькому Борису Сергійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.31. Гр. Галушка Юрію Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Тюльпановій з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.32. Гр. Рибчич Любомиру Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0989 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 21 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.33. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 27 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.34. Гр. Гоман Миколі Сергійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 24 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.35. Гр. Калитич Михайлу Михайловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.36. Гр. Зеленському Олексію Семеновичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 35 з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.37. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 16 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Запрошені учасники АТО та Івегеш М.М. внесли прохання до 

членів комісії внести зміни до раніше прийнятої рекомендації щодо надання їм 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, в частині 

зменшення площ а саме оскільки після уточнення їх площа зменшилася за 

рахунок дороги загального користування.  

ВИРІШИЛИ: В зв’язку з уточненням площі внести зміни у протокол № 28 

від 18.05.16 а саме : у пункті 1.6. площа 0,0787 га, у пункті 1.7. площа 0,0536 

га. 

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. 

2.13. Гр. Юско Світлані Андріївні земельної ділянки                                 

площею 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. М. Підгорянки з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

2.21. Гр. Горняк Дезидерію Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства та 

городництва по  вул. Слави, 73 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.31. Гр. Ковбель Федіру Миколайовичу земельної ділянки                                

площею 0,0055 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Йокаї з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".                             

   За це рішення голосували: 



 6 

"ЗА" – одноголосно 

2.32. Фізичній особі-підприємцю Мелкумян Арсену Суреновичу 

земельної ділянки площею 0,0405 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів інженерної інфраструктури по  вул. Минайській, 37 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.33. Фізичній особі-підприємцю Мелкумян Арсену Суреновичу 

земельної ділянки площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів інженерних інфраструктури по  вул. Руданського з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.34.  Гр. Маслянка Наталії Василівні земельної ділянки площею              

0,0028 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

пр. Свободи, 29/17 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.35.  Гр. Клим Степану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0715 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                            

вул. Грибоєдова, 5 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.                             

   За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.36.  Гр. Копча Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0571 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Радіщева, 1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.37. Гр. Шейдик Кароліні Артурівні, гр. Шейдик Артуру Артуровичу 

земельної ділянки площею 0,1060 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  вул. Бородіна, 21 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.38. Гр. Тегза Любомиру Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 

20 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.39. Гр. Капчак Ігорю Дмитровичу земельної ділянки площею                      

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 

4 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. 

 

3.2. Гр. Рогань Олександру Гейзовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0334) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд район                  

вул. Стефаника, поз.78 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.55. Гр. Русин Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0138) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Кроснівській, 50 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.78. Приватному акціонерному товариству "Закарпатінтерпорт" 

земельної ділянки площею 0,2000 га (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0328) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.89. Гр. Запрутняку Вадиму Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0711) площею 0,0399 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Щедріна, б/н та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.90. Гр. Румянцеву Тарасу Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0068) площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                     

вул. Панаса Мирного, б/н та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

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). 

4.6. Гр. Юско Арпаду Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Столєтова, б/н, поз. 9 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити з умовою надання дозволів  на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок . 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.17. Гр. Лада Любові Василівні земельної ділянки                                 

загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 262 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.19. Гр. Жека Еммі Міклошівні земельної ділянки                                 

площею 0,0480 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 50 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.39. Гр. Лялько Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 16 з 

подальшою передачею її  у власність. 

4.40. Гр. Олеськів Ользі Петрівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 9 з 

подальшою передачею її у власність. 

4.41. Гр. Бауер Людмилі Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 25 з 

подальшою передачею її у власність. 

4.42. Гр. Бокшан Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 

42 з подальшою передачею її у власність. 

4.43. Гр. Зан Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 5 з 

подальшою передачею її  у власність. 

4.44. Гр. Карбованцю Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 

7 з подальшою передачею її  у власність. 
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4.45. Гр. Дьоміну Володимиру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,  поз. 

15 з подальшою передачею її у власність. 

4.46. Гр. Митровці Марті Михайлівні земельної ділянки площею 0,0027 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 27 з 

подальшою передачею її  у власність. 

4.47. Гр. Куцубей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0028 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 28 з 

подальшою передачею її  у власність. 

4.48. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки площею 0,0024 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 21 з подальшою передачею її у власність. 

4.49. Гр. Кицулі Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 23 з 

подальшою передачею її  у власність. 

4.50. Гр. Кісюк Володимиру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 36 з подальшою передачею її у власність. 

4.51. Гр. Мороко Аркадію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0020 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 26 з подальшою передачею у власність. 

4.52. Гр. Тинкалюку Юрію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 19 з подальшою передачею її у власність. 

4.53. Гр. Калютичу Віктору Никифоровичу земельної ділянки площею 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 14 з подальшою передачею її у власність. 

4.54.  Гр. Жихареву Станіславу Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                 

поз. 22 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Пункти 4.39. - 4.54. рекомендувати задовольнити з умовою 

надання дозволів  на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок . 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

4.91. Товариству з обмеженою відповідальністю «Каслекс» земельної 

ділянки загальною площею 1,7076 га на земельні ділянки площами 1,3552 га, 

0,1106 га, 0,2418 га по вул. Краснодонців, 36. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.98. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»: 
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4.98/2. Товариству з обмеженою відповідальністю  «Л.П.Я.» земельної 

ділянки площею 0,1500 га на земельні ділянки площами 0,0809 га, 0,0613 га 

0,0078 га по вул. Ф. Тіхого, 11. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
4.115. Товариству з обмеженою відповідальністю «Струг» земельної 

ділянки площею 0,3500 га для влаштування автостоянки по вул. Богомольця з 

подальшою передачею її  в оренду 

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). 

5.24. Гр. Скиба Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0286) площею 0,0163 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Мукачівській, 32 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.25. Гр. Вересюк Ірині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0277) площею 0,0314 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

на пл. Ш.Петефі, 19 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.28. Гр. Салай Отто Оскаровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0150) площею 0,0953 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Гагаріна, 104 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.29. Гр. Горват Андрію Карловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0375) площею 0,0250 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Богатирській, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.30. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0149) площею 0,0974 га для будівництва та 



 11 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гагаріна, 104 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.31. Гр. Григорєвій Ользі земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0287) площею 0,0456 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по              вул. Руській, 45 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

6.26. Товариству з обмеженою відповідальністю «І Контракт»  земельної 

ділянки площею 18000 кв.м. для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Загорській строком на 7 років. 

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. 

 

8.7. Гр. Марчуку Роману Валентиновичу земельної ділянки                               

площею 0,0142 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Гірському, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
8.8. Гр. Румянцеву Тарасу Анатолійовичу земельної ділянки  площею 

0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                     

вул. Панаса Мирного, б/н.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
8.9. Гр. Белоєнко Марині Валеріївні земельної ділянки                                

площею 0,0373 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                     

вул. Капітульній, 2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 
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10.5. У зв’язку з смертю гр. Лелекач Єви Іванівни пункт 3.2  рішення 

XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13 № 1105 в частині надання             

гр. Лелекач Єві Іванівні та Мінчук Олександрі Іванівні дозволу на розробку 

проекту відведення земельної ділянки площею 0,1000 га в по                                         

вул. Бачинського, 51 з подальшою передачею її у спільну сумісні власність 

вважати таким, що втратив чинність та викласти в наступній редакції: 

- гр. Мінчук Олександрі Іванівні, як спадкоємцю  надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Бачинського, 51 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.6. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.21. рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 09.11.15  № 1882  «Про затвердження та відмову 

у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 

частині затвердження гр. Заяць Тетяні Іванівні, Заяць Василю Васильовичу, 

Назаренко Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:09:001:0007) площею 0,0709 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ольбрахта, 15 а 

саме: слова «передати її у власність» замінити на «передати її у спільну сумісну 

власність». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

10.31. 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. Білецькому Денису Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0700 га                      

поз. 38а визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.35. У п. 1.73. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19.12.13  

№ 1172 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» слова «в оренду строком на п'ять років до 

19 грудня 2018 року» читати «в оренду строком на двадцять п’ять років до 19 

грудня 2038 року». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання та 

залишити в силі попереднє рішення сесії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – 4 

"ПРОТИ" - 1 
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10.36. Пункти 1.5.,1.9.,1.15.,1.12 рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 31 липня 2015 року № 1771 «Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових 

дій в зоні проведення АТО» в частині надання гр.гр. Зеленському О.С.,  

Калитичу М.М., Гоману М.С., Тихоновському В.Т.  земельних ділянок в районі 

вул. Загорської  визнати такими, що втратили чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
10.37. Пункти 1.12.,1.20. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 

від 16 жовтня 2015 року № 1859 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та бойових 

дій » в частині надання гр.гр. Рибчичу Л.М.,  Рейпаші В.Ю.  земельних ділянок 

в районі вул. Загорської  визнати такими, що втратили чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


