
      П Р О Т О К О Л    №43 
засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 17.08.16 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович;  

Шевчук Григорій Васильович;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна; 
Козак Василь Андрійович.   

 

    ЗАПРОШЕНІ: 

 

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 Боршовський О.І.- начальник управління містобудування 

та архітектури. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

1.5. Гр. Плисці Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею                   

0,0754 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Виноградної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.6. Гр. Кулітці Денису Миколайовичу земельної ділянки площею                   

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

кооп. "Політ", ряд "з", 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.7. Гр. Таращенку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею                   

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

кооп. "Політ" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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 1.33. Гр. Каганцю Івану Степановичу земельної ділянки площею         

0,0659 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі пров. Тепличного з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.34. Гр. Стецюнич Роману Івановичу земельної ділянки  площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.35. Гр. Пантьо Івану Михайловичу земельної ділянки                                   

площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147 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. 

 

2.8. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Томчанія, 37 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.16. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку        

"Авангард - Уж" земельної ділянки площею 0,3405 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Гленца, 10 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

3.46. Гр. Малеш Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0379) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 46 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.47. Гр. Човці Анжелі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0074) площею 0,0018 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Підградській, 20/1 

та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.48. Гр. Теплову Євгенію Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0158) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.49. Гр. Мельнику Віктору Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0494) площею 0,0652 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Стрільничній, 98 та передати її в оренду строком на 5  років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.50. Гр. Петровцію Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0291) площею 0,0165 га для будівництва та 

обслуговування об`єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського 

харчування по вул. Мукачівській, 44 та передати її в оренду строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.51. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0346) площею 0,0169 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

Слов`янській набережній, 21 та передати її в оренду строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.52. Гр. Стропко Марії Василівні та гр. Гібалі Наталії Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0335) площею    

0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 43 та передати її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.53. Товариству з обмеженою відповідальністю "М Файненс"земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0191) площею 0,0748 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 26 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.54. Гр. Гузинець Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0333) площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 39 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.55. Гр. Ганбарову Петру Керимовичу, гр. Пересті Юрію Юрійовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:002:0037) площею   

0,0329 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров`я та соціальної допомоги по вул. Швабській, 43 та передати її в у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.56. Гр. Цуняк Богдану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0181) площею 0,0035 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 8/48 та передати її в 

оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.59. Гр. Васкову Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0267) площею 0,0925 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Собранецькій, 82 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.65. Гр. Рижкевичу Івану Петровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1742) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.68. Гр. Сотник Вячеславу Михайловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0316) площею 0,0585 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.69. Гр. Гудь Мирославу Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1744) площею 0,0984 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Садової – вул. Мартона та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.70. Гр. Рущак Івану Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0407) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.71. Гр. Тушканову Павлу Ігоровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0535) площею 0,0622 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Т. Ромжі, б/н та передати 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). 

 

5.1. Гр. Вербі Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0283) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Стародоманинській, 32 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.2. Гр. Вантюх Наталії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0325) площею 0,0984 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    пров. 

Підвальному, 42 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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5.3. Гр. Луцьо Василю Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0335) площею 0,0476 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Сливовій, 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.5. Гр. Пекар Івану Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0213) площею 0,0506 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Івана Ваша, 46 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.6. Гр. Ходиницькій Магдалині Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0271) площею 0,0561 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Челюскінців, 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.7. Гр. Бреусовій Людмилі Онисимівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0188) площею 0,0178 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

пр. Приютський, 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.8. Гр. Прокоп Михайлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0376) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по       

вул. Козацька, 35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.9. Гр. Токач Зіті Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0282) площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 21 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.10. Гр. Газі Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0101) площею 0,0014 га для роздрібної торгівлі та 

комерційних послуг по вул. Оноківській, 18/48 та передати її в оренду строком 

на 5 років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.11. Гр. Балог Маріанні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0275) площею 0,0599 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бродлаковича, 17 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.12. Гр. Нападій Еріці Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0330) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Підвальному, 18 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.14. Гр. Пекар Валентині Павлівні, гр. Пекар Михайлу Михайловичу, гр. 

Пекар Володимиру Михайловичу земельної ділянки загальною площею                          

0,0049 га (кадастровий номер 2110100000:35:001:0166 площею 0,0024 га), 

(кадастровий номер 2110100000:35:001:0167 площею 0,0025 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Панькевича, 41 та передати її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури детально вивчити питання й надати 

висновок  на наступне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.15. Гр. Пацкан Дмитру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0378 ) площею 0,2859 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Верещагіна, 16 та передати її в оренду 

строком на 10 років. 

- Земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:59:001:0377) площею 

0,1341 га перевести в землі запасу міста. 

- Припинити дію договору оренди землі від 17 квітня 2007 року на 

земельну ділянку площею 4200 кв.м. для реконструкції придбаної адмінбудівлі 

під магазин по вул. Верещагіна, 16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.16. Гр. Богачовій Світлані Павлівні, гр. Богачьову Геннадію 

Георгійовичу, гр. Соукуповій Любові Геннадіївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:35:001:0166) площею 0,0238 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ватутіна, 4 та передати її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.17. Гр. Тимченко Ірині Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0283) площею 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Локоти, 14 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.18. Гр. Татаренко Сусанні Дезидерівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0296) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Високій, 19/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.19. Гр. Гайович Валентині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0299) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Орлиній, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.20. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Дружба" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0231) площею   

0,8706 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Високій, 10 та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання у постійне 

користування.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.21. Гр. Фантич Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:29:001:0265) площею 0,0634 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грузинській, 1 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.26. Гр. Канюк Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0327) площею 0,0290 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. С. Разіна, 2/2 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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5.27. Гр. Візавер Марії Людвиківні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0741) площею 0,0585 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Котовського, 19 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.28. Гр. Дюгов Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0377) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 126 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.29. Гр. Ковцун Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0378) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Жатковича, 128 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.30. Гр. Сирохману Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0381) площею 0,0178 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Будителів, 13/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.31. Гр. Дворській Наталії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0290) площею 0,0487 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Лермонтова, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.32. Гр. Головнич Юлії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0286) площею 0,0461 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Я. Гуса, 31 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.33. Гр. Смоляковій Анні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0180) площею 0,0230 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

пров. Залізничному, 7 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.34. Гр. Гуляничу Віктору Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0275) площею 0,0660 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Гусакському, 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.35. Гр. Бемак Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0350) площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Осипенка, 5 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.36. Гр. Бучко Людмилі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0276) площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. В. Гуци, 23 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
5.40. 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 
5.41. Приватному підприємству «Вентстар» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0018) площею 0,1726 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Огарьова, 4 та передати її в оренду 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 : 
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7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сервус" земельної 

ділянки площею 0,3500 га для будівництва багатоквартирного будинку в 

мікрорайоні "Боздош". 

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. 

 

8.10. Приватному підприємству «Вентстар» земельної ділянки площею 

0,1726 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Огарьова, 4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

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. 

 

9.8. Гр. Синишину Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею       

0,1000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного 

транспорту по вул. Собранецькій, 147 (181000,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 181,00 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

11. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
11.8. Звернення гр. Симчини Віталія Володимировича ( на обліку з 2006 

року) щодо надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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". Розглянути питання 

після завершення мораторію.                    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист ОСББ "Веселий край" щодо проведення реконструкції 

внутріквартального проїзду біля будинку по вул. Можайського, 9 та 9а.  
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури 

розглянути питання по суті, детально вивчити ситуацію й надати висновок  

на чергове засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


