
      П Р О Т О К О Л    №47 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

 

від 07.09.16 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

 

ВІДСУТНІ:   

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Якубик Іван Іванович – секретар комісії; 

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії; 

Бабидорич Валерій Васильович;  

Афанасьєва Олеся Вікторівна. 
Козак Василь Андрійович;   

Шевчук Григорій Васильович.   

 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

                        

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Івегеш М.М. – начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури. 

Гулаткан І.   – журналіст; 

Терлецька І., Терлецький Е., Бачинська А. – представники 

громадськості.  

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею                   

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської, 63 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.2. Гр. Малик Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею     0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.3. Гр. Бушко Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 2 з подальшою передачею її у 

власність. 

- Пункт 1.2. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

09 квітня 2015 року № 1663 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО та родинам загиблих воїнів» в частині надання                         
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гр. Бушко Ю.Ю. земельної ділянки площею 0,0618 га поз. 37 в районі                         

вул. Загорської визнати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.4. Гр. Молнар Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею                   

0,0835 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. О. Хіри, б/н з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.5. Гр. Кочергану Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 18 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.6. Гр. Яворському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 9 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.7. Гр. Боготопову Павлу Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0900 га для ведення садівництва по вул. Героїв з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

оскільки земельна ділянка є зеленою зоною.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.8. Гр. Боготопову Павлу Олександровичу земельної ділянки площею 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

оскільки земельна ділянка є зеленою зоною.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.9. Гр. Ільканич Івану Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

оскільки земельна ділянка є зеленою зоною.   

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

 1.10. Гр. Головка Юрій Юрійович земельної ділянки площею 0,0738 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в р-ні вул. Саксаганського, поз. 11 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.11. Гр. Лобанцев Сергій Сергійович земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по     

вул. Ольбрахта з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки земельна ділянка є власністю УжНУ.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.12. Гр. Лобанцев Сергій Сергійович земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  

Слов'янській набережній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання, 

оскільки земельна ділянка зайнята.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.13. Гр. Сабадош Сергій Володимирович земельної ділянки площею  

0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення, оскільки земельна 

ділянка перебуває в охоронній зоні кладовища.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.14. Гр. Кірвей Іван Людвикович земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по  вул. Саксаганського, поз. 34 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.15. Гр. Бучмей Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

оскільки земельна ділянка є зеленою зоною.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.16. Гр. Суботіну Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної з подальшою передачею її 

у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.17. Гр. Гарячому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.18. Гр. Сасин Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею     

0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.19. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею     

0,0884 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.20. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.21. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій 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. 

2.1 Гр. Петах Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0230 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Золотистій, 18 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.2. Гр. Гонді Єлизаветі Микулашівні земельної ділянки                                  

площею 0,0130 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні  клопотання у 

зв'язку з відсутністю документів на нерухоме майно та 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: 

"ЗА" – одноголосно 

 

2.3. Гр. Соколовській Вікторії Валеріївні земельної ділянки площею 

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінського, б/н 

гараж № 22  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.4. Гр. Погорелому Геннадію Васильовичу земельної ділянки                                  

площею 0,0010 га під входом в магазин комп’ютерної техніки по                               

вул. Собранецькій, 45 прим. 5 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.5. Закарпатській філії публічне акціонерне товариство «Укртелеком», 

гр. Березовському Андрію Валентиновичу, Березовському Євгену 

Валентиновичу та фізичній особі-підприємцю Пунейко Іванні Василівні 

земельної ділянки площею 0,1100 га для обслуговування власних будівель та 

споруд по наб. Незалежності, 6 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.6. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки                                  

площею 0,0044 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на пл. Корятовича, 25 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 2.7. Гр. Перегинець Наталії Вікторівні земельної ділянки площею 0,0302 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Лобачевського, 28 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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 2.8. Гр. Сабо Яні Юріївні, гр. Мицьо Василю Васильовичу, гр. Сабо 

Галині Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Загорській, 97 з подальшою передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 2.9. Гр. Гасинець Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Гагаріна, 246 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: 

"ЗА" – одноголосно 

2.10. Фізичній особі - підприємцю Булеці Магдалині Олександрівні 

земельної ділянки площею 0,0189 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Українській, 54 «б» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі п.1. ст.134 ЗКУ.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 2.11. Гр. Митровцій Галині Іванівні земельної ділянки площею 0,1597 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 67 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.12. Товариству з обмеженою відповідальністю "ФОРА 1" земельної 

ділянки площею 0,4000 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по                        

вул. Баб'яка, б/н зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗІ» земельної ділянки  

площею 0,0035 га для будівництва та обслуговування аптеки по                                    

вул. Грушевського, 63  з подальшою передачею її в оренду. 

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. 



 7 

3.1. Гр. Сивч Ярославу Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0757) площею 0,0821 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.2. Гр. Посіреніну Олександру Євгенійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0756) площею               

0,0821 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.3. Гр. Трофіл Івану Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0277) площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іванківській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.4. Гр. Шрамко Олегу Олексійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0797) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньковської (Тюльпанова) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.5. Гр. Шулевка Віталію Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0163) площею 0,0730 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 

3.6. Гр. Ляшко Михайлу Дмитровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0796) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньковській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.7. Гр. Гам Мирославі Дюлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0186) площею 0,0738 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 7 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.8. Гр. Попадинцю Михайлу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0758) площею 0,0556 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гарайди, 45 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.9. Гр. Цупі Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0166) площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Малоземельній, 20 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.10. Гр. Дубській Катерині Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0331) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Гвардійській, 50 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.11. Гр. Кулчар Єві Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0350) площею 0,0674 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І. Ваша, 12 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.12. Гр. Гладиш Юрію Адамовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0167) площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Князя Олега, 161 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.13. Гр. Варцабі Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0301) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 26 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.14. Гр. Фальковському Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0212 площею 0,0092 га), (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0211 площею 0,0327 га)  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Другетів, 63  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3.15. Гр. Опшитнику Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:002:0041) площею 0,0111 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 3 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.16. Гр. Махмудову Олексію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:43:001:0271) площею 0,0859 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Золотистій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.17. Гр. Кохан Катерині Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0077) площею 0,0028 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Корятовича, 3 "а" та передати її в 

оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"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). 

4.1. Гр. Бурок Еріці Степанівні земельної ділянки                                 

площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 61 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.2. Гр. Багрій Юрію Степановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, 53 «а» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

4.3. Гр. Дюрик Яну Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0338 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Дендеші, 54 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4.4. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об'єднання орендованої земельної ділянки 

(згідно ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

- Гр. Терпак Марті Василівні земельних ділянок                                 

площами 0,0150 га, 0,0027 га, 0,0038 га, 0,0066 га 0,0808 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській набережній, 4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.5. Гр. Венцель Любомиру Івановичу, гр. Туряниці Діанні 

Володимирівні, гр. Бузаш Артуру Володимировичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 123 з подальшою передачею її 

у спільну часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.6. Приватному підприємству «Володимир» земельної ділянки площею 

0,3528 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Доманинській, 336 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.7. Гр. Савку Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0938 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 131 з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.8. Гр. Мішиній Зої Петрівні земельної ділянки площею 0,0938 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 131 з подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 



 11 

4.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Стен» земельної ділянки 

площею 0,3032 га під виробничими приміщеннями по вул. Гранітній, 14 з 

подальшою передачею її  в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 4.10. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні земельної ділянки площею 

0,0996 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. П. Комуни, 4 

з подальшою передачею її  в оренду 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

4.11. Гр. Ляпіній Людмилі Борисівні земельної ділянки площею 0,0150 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Глінки, 20 з подальшою передачею у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки заявником використано право на безоплатну приватизацію 

земельної ділянки.  

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. Машика Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0318) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Оноківській, 19-19 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.2. Гр. Курті Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0204) площею 0,0586 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. С. Лазо, 7    та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.3. Гр. Гатрак Марії-Ірині Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0264) площею 0,0576 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Стародоманинській, 65 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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5.4. Гр. Ковач Агнеш Йожефівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0472) площею 0,0757 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Перемоги, 106 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.5. Гр. Януті Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0279) площею 0,0214 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

пров. Чопському, 2 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «СВОЖЕК» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0326) площею                      

0,1742 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Олександра Капуша, 34 та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.7. Гр. Муртазіній Агнесі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0328) площею 0,0379 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Дворжака, 66 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.8. Гр. Біреш Тіберію Тіборовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0206) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Декабристів, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.9. Гр. Байза Іштвану Іштвановичу, гр. Байза Іштвану Михайловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0759)  площею             

0,0321 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. І. Франка, 46 "а" та передати її у 

спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.10. Гр. Фабіан Ленці Вісилівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0170 площею 0,0195 га), (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0252 площею 0,0080 га)   для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Айвазовського, 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.11. Гр. Горячко Софії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0337) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Горянській, 69 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

орендованої земельної ділянки (згідно ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

-  Товариству з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.»  земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0260 площею 0,0809 га), (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0261 площею 0,0613 га) (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0262 площею 0,0078 га) по вул. Ф. Тіхого, 11. 

- Припинити дію договору оренди землі від 12 квітня 2005 року на 

земельну ділянку площею 0,1500 га; 

- земельні ділянки площею 0,0691 га перевести в землі запасу міста; 

- земельну ділянку площею 0,0809 га надати в оренду строком на 9 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.13. Гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:30:001:0138) площею 0,0285 га та (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0139) площею 0,0084 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Сливки Володимира, 28 та передати їх у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

5.14. Гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:30:001:0137) площею 0,0300 га та (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0136) площею 0,0088 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Чепура Д.В., 10 та передати їх 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. 
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6.1. Гр. Дідич Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 78 кв.м під 

прибудовою до власних приміщень (комерційного використанні) по                 

пр. Свободи, 20/33 строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 6.2.Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6.2/1 Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0173 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Швабській, 16 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

6.2/2 Гр. Геворкян Тіграну Мікаеловичу, Росоха Михайлу Михайловичу 

земельної ділянки площею 0,1300 га для житлової забудови та комерційного 

використання по вул. Баб’яка, 13 «в» 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 : 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ужгородміськбуд" 

земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Белінського, 13 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Грін Білдінг Консалтінг" 

земельної ділянки площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Грушевського, 35 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.3. Гр. Багрій Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0300 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верховинській, 53. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.4. Фізичній особі-підприємцю Кокіну Володимиру Олексійовичу 

земельної ділянки площею 996 кв.м. для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств по вул. П. Комуни, 4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

7.5. Гр. Прислупській Магдалині Іванівні земельної ділянки площею 

0,1300 га  для змішаного використання (житлової забудови та комерційного 

призначення) по  вул. Баб’яка, 13 «в». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Офіс-центр-3" земельної 

ділянки площею 898 кв.м. під будівлями для комерційної діяльності по                   

вул. Минайській, 16 «а». 

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. 

8.1. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки                               

площею 0,0170 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

вул. Возз’єднання, 5. 

За пропозицію задовольнити клопотання голосували: 

"ЗА" – 2  

"УТРИМАВСЯ" – 2  

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 1 

(рішення не прийнято) 

8.2. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки                               

площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

вул. Возз’єднання, 5. 

За пропозицію задовольнити клопотання голосували: 

"ЗА" – 2  

"УТРИМАВСЯ" – 2  

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 1 

(рішення не прийнято) 

8.3. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки                               

площею 0,0330га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

пр. Свободи, 22/20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

8.4. Немеш Вірі Федорівні земельної ділянки площею 0,0047га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29/31. 

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. 



 16 

9.1. Гр. Кіщак Мирославі Станківні земельної ділянки площею  0,0756 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Коритнянській, 35 

(154337,40 грн. з розрахунку на один квадратний метр 204,15 грн.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10. Про зміни та скасування рішень міської ради 

10.1. В зв’язку із змінами в законодавстві пункт 6.1. рішення V сесії 

міської ради VI скликання від 08.04.11 № 136 «Про регулювання земельних 

відносин» в частині надання гр. Андрашко Р.І. дозволу на складання технічної 

документації на земельну ділянку пл. 0,0185 га по вул. Гагаріна, 6/3 вважати 

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

- Гр. Андрашко Регіні Іванівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0185 га                            

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гагаріна, 6/3 (з подальшою передачею її у власність). 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.2. В зв’язку з дублюванням рішення пункт 1.28. рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 31.07.15  № 1771  «Про надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання дозволу                                       

гр. Бендаку Богдану Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0600 га в районі вул. Загорської, б/н 

вважати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.3. Клопотання Державної інспекції сільського господарства щодо 

внесення змін до п. 7 рішення XXIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14 

№ 1374 «Про зміни та скасування рішень міської ради» в частині затвердження 

проекту відведення  Державній інспекції сільського господарства, ідент. код 

38064851, фізичній особі – підприємцю Черновій Наталії Іванівні, ідент. номер 

2727016186, фізичній особі – підприємцю Поп Тарасу Михайловичу, ідент. 

номер 2723820131, земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0160) площею 0,0543 га та земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0159) площею 0,0776 га для будівництва та  

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Минайській, 37 та 

надати її в оренду на 2 роки до 20 вересня 2015 року викласти в наступній 

редакції: 

- Державній інспекції сільського господарства, ідент. код 38064851, 

фізичній особі – підприємцю Черновій Наталії Іванівні, ідент. номер 

2727016186, фізичній особі – підприємцю Поп Тарасу Михайловичу, ідент. 

номер 2723820131, земельної ділянки площею 0,0776 га (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0159) та Державній інспекції сільського господарства, ідент. 
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код 38064851 земельної ділянки площею 0,0543 га (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0160) для будівництва та  обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Минайській, 37 та надати її в оренду на 2 роки. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.4. В зв’язку з технічною помилкою у рішенні XXVII сесії міської 

ради VI скликання від 29.10.15 № 1880  «Про передачу земельної ділянки в 

державну власність» слова «площею 0,2000 га» замінити на «площею 0,1985 

га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 10.5. В зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 2 рішення XXI 

сесії міської ради VI скликання від 23.04.14 № 1299 «Про зміни та скасування 

рішень міської ради» в частині надання дозволу гр. Товт Ірині Іванівні на 

розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0308 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Конопляній, 4 з подальшою передачею її у власність слова 

«площею 0,0308 га» читати «площею 0,0336 га».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.6. Пункт 8.28. рішення VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.11 

№ 217 «Про регулювання земельних відносин» в частині щодо надання            

гр. Юрків Богдану Миколайовичу дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки пл. 37 кв.м. та пл. 82 кв.м. для 

обслуговування власного нежитлового приміщення та прилеглої території по 

вул. Заньковецької, 9/19 (з подальшою передачею в сервітутне користування) 

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

- Гр. Юрків Богдану Миколайовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0119 га для будівництва 

критої тераси по вул. Заньковецької, 9/19 з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки рішення про сервітутне користування скасовано прокуратурою в 

судовому порядку. 

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.7. Пункт 1.2. рішення VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.11                

№ 217 «Про регулювання земельних відносин» в частині затвердження 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрзовнішконтракт» проекту 

відведення на земельну ділянку площею 0,0225 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по наб. Незалежності, 1 

доповнити наступними словами: «та передати її в оренду строком  до 

22.07.2018 року».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання строком на 3 роки.  

За це рішення голосували: 
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"ЗА" – одноголосно 

10.8. Доповнити рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                          

від 20.11.14 № 1529 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу                

гр. Баб’юк О.М. земельної ділянки площею 0,0214 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Сріблястій, 47 пунктом 5, а саме: 

«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із 

розстроченням платежу до 01.01.2016 року за умови разової сплати 50% від її 

вартості з подальшою місячною сплатою залишку з урахуванням інфляції».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки сплата вже проведена.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.9. Доповнити рішення XXVII сесії міської ради VI скликання                          

від 19.12.14 № 1600 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу 

ТОВ «Медичне училище «Медик» земельної ділянки площею 0,0889 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Мукачівській, 

44 пунктом 5, а саме: 

«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із 

розстроченням платежу до 01.01.2016 року за умови разової сплати 50% від її 

вартості з подальшою щоквартальною сплатою залишку з урахуванням 

інфляції».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки сплата вже проведена.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.10. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.4. рішення XXIII сесії 

міської ради VI скликання від 11.07.14 № 1366 «Про поновлення та відмову у 

поновленні договорів оренди земельних ділянок» в частині поновлення              

фізичній особі-підприємцю Тижуку Семену Васильовичу договору оренди на 

земельну ділянку площею 644 кв.м. по вул. Минайській, 14 «б» слова «фізичній 

особі-підприємцю» читати «громадянину».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.11. Пункт 20. рішення XXVІІ сесії VI скликання від 19.12.14 № 1589 

"Про зміни та скасування рішень міської ради" вважати таким, що втратив 

чинність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.12. Відповідно до ст.ст. 141, 142, 120 Земельного кодексу України 

припинити закритому акціонерному товариству «Ужгородський лісокомбінат» 

право постійного користування земельною ділянкою площею 3,5093 га та 
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вважати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування від 26.05.1998 року серії I-ЗК № 001463.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.13. В зв’язку технічною помилкою у рішенні XXVII сесії міської ради 

VI скликання від 09.04.15 № 1662  «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання дозволу гр. Пасічнику Ярославу Васильовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: слова 

«Пасічнику» читати «Пасічняку», слова «прож. по вул. Минайській, 32/44» 

читати «прож. по вул. Міцкевича, 5 «а»».  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.14. В зв'язку з використанням права безоплатної приватизації пункт 

1.1. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 09.04.15 № 1663  «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам 

загиблих воїнів» в частині надання гр. Копчанському Миколі Юрійовичу, прож. 

по вул. А.Годинки, 10/76 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0626 га, поз. 8 в районі                             

вулиці Тютюнової вважати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.15. На виконання рішення вищого спеціалізованого суду України 

пункт 5 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 19.12.14 № 1589 в 

частині скасування п. 4 рішення V сесії міської ради V скликання від 04.09.09 

№ 1228 вважати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.16. Пункт 1.1. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

09.04.15  № 1663 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення 

АТО та родинам загиблих воїнів» доповнити наступним змістом: 

- Боровицькому Валентину Валерійовичу, прож. на пл. Пушкіна, 2/34-35- 

земельну ділянку площею 0,0617 га, поз. 9; 

 - Сеничу Віталію Васильовичу, прож. по вул. Легоцького, 5/24 - земельну 

ділянку площею 0,0612 га, поз. 37.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.36. В зв’язку з технічною помилкою пункт 1.5. рішення V сесії міської 

ради VII скликання від 14 липня 2016 року № 288 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 
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ділянок» доповнити наступними словами: «гр. Каналош Оксані Анатоліївні,              

гр. Оваденко Людмилі Василівні». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 

 

 

Секретар комісії  І. Якубик  


