
      П Р О Т О К О Л    №53 

засідання постійної комісії  

з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури 
 

від 19.10.16 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

        

  

Пономарьов Станіслав Борисович – голова комісії.  

Любар Віктор Михайлович – заступник голови комісії.  

Афанасьєва Олеся Вікторівна. 
Шевчук Григорій Васильович.   

Козак Василь Андрійович;   

Бабидорич Валерій Васильович.  

Прозор Євген Ігоревич. 

    ЗАПРОШЕНІ: 
 

  

  

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Боршовський О. - начальник управління містобудування 

та архітектури. 

 

I. Про організаційні питання.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії зауважив колегам про необхідність визначення 

кандидатури  секретаря комісії у зв'язку з припиненням повноважень секретаря 

Якубика І.І. для подальшого затвердження на сесії міської ради.  

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. внесла пропозицію обрати секретарем комісії 

нового члена комісії Прозора Є.І.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати кандидатуру Прозора Є.І. на посаду секретаря 

постійної комісії на затвердження сесії міської ради.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

II. Про розгляд питань 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. 

1.6. Гр. Прощалигіну Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

будівництва житлового будинку на вказаній земельній ділянці.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.13. Гр. Хрульову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                  

0,0847 га для індивідуального садівництва в районі кварталу «Сосновий» з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

будівництва житлового будинку на вказаній земельній ділянці.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.16. Гр. Кобозєву Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0042 

га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

будівництва гаражу на вказаній земельній ділянці.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

1.17. Гр. Сніцаренку Віктору Семеновичу, як учаснику бойових дій, 

інваліду 3 групи, учасник ліквідації ЧАЕС  земельної ділянки площею                   

0,0944 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

будівництва житлового будинку на вказаній земельній ділянці.  

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. Комоні Катерині Янівні земельної ділянки площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Львівській, 15 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.2. Гр. Райніш Віктору Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0042 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                              

вул. Заньковецької, 75 «а» прим. 2 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.3. Гр. Петруха Оксані Ярославівні земельної ділянки площею 0,0210 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Богомольця, 18/22 кв. 28 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку з відсутністю погодження співвласників майна.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.4. Гр. Кашшай Ярославу Мироновичу земельної ділянки площею           

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запісочного, б/н 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 

2.5. Гр. Демків Ларисі Іванівні земельної ділянки площею 0,0950 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запісочного, б/н 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 

2.6. Гр. Бек Степану Євгеновичу, гр. Орос Вероніці Михайлівні, гр. Даньо 

Ользі Михайлівні, гр. Даньо Олесі Вікторівні, гр. Землякову Олексію 

Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0392 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Берчені, 19 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.7. Гр. Русник Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею                   

0,1915 га для ведення особистого селянського господарства по                         

вул. Слави, 79 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.8. Гр. Нагорняк Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 75 

«а» прим. 3 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.9. Гр. Ковач Віктору Бернатовичу земельної ділянки площею    0,0100 га 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Заявнику рекомендувати оформити земельну ділянку під плямою гаражу.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.10. Гр. Дикун Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею    0,0100 га 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Заявнику рекомендувати оформити земельну ділянку під плямою гаражу.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.11. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Тихого 19" 

земельної ділянки площею 0,5247 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Тихого, 19 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури вивчити питання та надати пропозиції 

щодо визначення площі земельної ділянки відповідно до норм 

передбачених чинним законодавством.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.12. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні ділянки площею     0,0604 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олександра Попадинця, 7 (Плеханова) з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.13. Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку 

«Боздоський» земельної ділянки площею 15,1700 га для ведення господарської 

діяльності  по  вул. Воззєднання, 5 парк «Боздоський» з подальшою передачею 

її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

правового забезпечення, з метою оформлення земельної ділянки 

комунального підприємства, вивчити питання та надати пропозиції щодо 

можливого виходу з ситуації, що склалася внаслідок прийняття рішення 

міської ради рішення  I сесії міської ради VII скликання 10.03.16 №119.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.14. Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку 

«Боздоський» земельної ділянки площею 4,1100 га для збереження та 

використання парків-памяток садово-паркового мистецтва та ведення 

господарської діяльності по  вул. Підградській парк «Підзамковий» з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення. Доручити управлінню 

правового забезпечення, з метою оформлення земельної ділянки 

комунального підприємства, вивчити питання та надати пропозиції щодо 

можливого виходу з ситуації, що склалася внаслідок прийняття рішення 

міської ради рішення  I сесії міської ради VII скликання 10.03.16 №119.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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2.15. Медико-соціальному реабілітаційному центру «Дорога життя» 

земельної ділянки площею 0,5604 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 8-Березня, 46 «в» 

з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

2.16. Фізичній особі-підприємцю Немеш Василю Михайловичу земельної 

ділянки площею 0,3300 га для будівництва та обслуговування будівель та 

споруд громадського призначення по вул. Белінського, 17 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання комісії.    

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
2.17. Гр. Черешня Юрію Степановичу ділянки площею 0,0656 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької 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 

3. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Левицькій Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0152) площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній, 22 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.2. Гр. Пуга Галині Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0330) площею 0,0028 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.3. Гр. Туряниці Святославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0321) площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.4. Гр. Головацькому Андрію Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0324) площею 0,0018 га для 
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будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.5. Гр. Животовському Леоніду Станіславовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0318) площею 0,0019 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.6. Гр. Якимову Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0328) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по  пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.7. Гр. Анталовці Андрію Стефановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0322) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.8. Гр. Черничко Ігорю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0320) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

3.9. Гр. Гостиловському Ігорю Георгійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0798) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.10. Гр. Фазекаш Наталії Тіводарівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0354) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Перемоги, 60 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.11. Гр. Мойсюк Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0326) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.12. Гр. Кишко Миколі Максимовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0323) площею 0,0019 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.13. Гр. Тимко Марії Мігалівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0329) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.14. Гр. Вайнагій Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0327) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.15. Гр. Бендаку Богдану Олексійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0169) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.16 Гр. Ляховцю Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0165) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярослава Мудрого, поз. 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.17. Гр. Індус Руслані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0325) площею 0,0024 для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.18. Гр. Гулаткан Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0193) площею 0,0300 для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гранітній, 8 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.19. Гр. Горшкову Анатолію Петровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0345) площею    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мистецькій-Черемшини та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.21. Гр. Зизичу Сергію Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0176) площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Коритнянській, поз. 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.24. Гр. Першин Андрію Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0608) площею 0,0741 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.27. Гр. Гречину Василю Павловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0346) площею 0,0977 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Черемшини та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.39. Гр. Лифар Олександру Сергійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0408) площею 0,0926 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 
3.40. Гр. Хрульову Олександру Олександровичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0044) площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі кварталу «Сосновий» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.41. Гр. Ковачу Віктору Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0177) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Рослинному, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.42. Гр. Буртин Роману Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0604) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.43. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0168) площею 

0,0605га 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 
3.44. Гр. Ленчак Мар’яну Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0586) площею 0,0622 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.45. Гр. Козак Тарасу Євгеновичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0556) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 36 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.46. Гр. Мартишичкіну Петру Олександровичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0557) площею 0,0612 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 32 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.47. Гр. Недобитко Олександру Вікторовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0581) площею 0,0608 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 27 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.48. Гр. Бреньо Мирославу Івановичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0594) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.49. Гр. Лозюк Назару Михайловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0601) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 54 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.50. Гр. Гайтанжи Антону Олексійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0563) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.51. Гр. Лелик Сергію Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0593) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 55 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.52. Гр. Чиж Миколі Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0587) площею 0,0531 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 40 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.53. Гр. Горзову Віктору Петровичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0565) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.54. Гр. Пахоті Олександру Анатолійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0602) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.55. Гр. Костів Василю Олексійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0569) площею 0,0643 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.56. Гр. Білобровій Валентині Іванівні, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0584) площею 0,0628 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.57. Гр. Татаренку Олегу Віталійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0574) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 57 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.58. Гр. Коробко Дмитру Миколайовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0589) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 45 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.59. Гр. Михалко Василю Михайловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0576) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 42 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.60. Гр. Жека Євгенію Федоровичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0578) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 28 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.61. Гр. Сидорчуку Олегу Валентиновичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0597) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 53 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.62. Гр. Михайлюку Юрію Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0570) площею 0,0761 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.63. Гр. Мирончуку Ігорю Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0603) площею 0,0591 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.64. Гр. Куріпко Андрію Олександровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0580) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.65. Гр. Пасєка Олександру Івановичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0572) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.66. Гр. Угрожді Олександру Йосиповичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0564) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 41 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.67. Гр. Ланецькому Сергію Алімовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0598) площею 0,0612 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 56 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.68. Гр. Максимчаку Юрію Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0583) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.69. Гр. Вудмаска Юрію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0590) площею 0,0748 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 23 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.70. Гр. Дидюку Василю Григоровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0568) площею 0,0685 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 21 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.71. Гр. Базай Олегу Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0600) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.72. Гр. Зубаничу Василю Івановичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0562) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.73. Гр. Бражевському Володимиру Франковичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0571) площею 0,0610 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.74. Гр. Шелепець Максиму Тарасовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0559) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.75. Гр. Мединському Дмитру Ігоровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0595) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 43 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.76. Гр. Курмаз Миколі Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0596) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі   вул. Тютюнової, поз. 47 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.77. Гр. Кучер Вадиму Сергійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0575) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 46 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.78. Гр. Таран Вадиму Анатолійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0566) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 58 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.79. Гр. Кукурудза Михайлу Леонідовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0561) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.80. Гр. Мшанецькому Сергію Павловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0558) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 31 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.81. Гр. Булеці Юрію Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0592) площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.82. Гр. Парафейник Кирило-Євгенію Євгенійовичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0560) площею 0,0687 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.83. Гр. Сентипалу Владиславу Миколайовичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0591) площею 0,0620 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 51 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.84. Гр. Сіка Михайлу Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0573) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 52 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.85. Гр. Рушківському Анатолію Анатолійовичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0599) площею 0,0608 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.86. Гр. Шаповалу Олександру Миколайовичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0588) площею 0,0602 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 44 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.87. Гр. Більце Андрію Петровичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0577) площею 0,0610 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.88. Гр. Мартинчуку Андрію Анатолійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0582) площею 0,0768 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.89. Гр. Хащівському Миколі Петровичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0585) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 30 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.90. Гр. Горбульку Олегу Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0567) площею 0,0670 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.91. Гр. Ігнатишину Михайлу Павловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0555) площею 0,0710 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.92. Гр. Журавському Олегу Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0607) площею 0,0626 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.93. Гр. Кирлику Василю Васильовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0606) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 59 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
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3.94. Гр. Островці Тиберію Тиберійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0579) площею 0,0616 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 29 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

3.95. Гр. Чаюк Олександру Валентиновичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0800) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.96. Гр. Лисенку Івану Сергійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0801) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.97. Гр. Жига Йосифу Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0177) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Коритнянській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.101. Гр. Белякову Юрію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:15:001:0157) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Джамбула, поз. 1 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.102. Фізичній особі-підприємцю Покорбі Ганні Василівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0432) площею 0,8846 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Грушевського, 4 «а» та передати в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.103. Гр. Ладжун Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0174) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Каянській, 20 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  
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За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.104. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0342) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  пров. Підвальному, 34 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
3.105. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0341) площею 0,0321 га для ведення особистого селянського 

господарства по пров. Підвальному, 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.4. Гр.  Олійнику Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0301 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Чорновола. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.1. В зв’язку зі зміною в законодавстві п. 1. рішення V сесії міської ради 

V скликання від 04.12.2009р. № 1314 «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації на земельні ділянки» в частині надання                                             

гр. Щобаку В.Ю. дозволу на виготовлення технічної документації на земельну 

ділянку пл. 0,0574 га по вул. Рильського, 15 визнати таким, що втратив 

чинність та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Щобаку Василю Юрійовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0574 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Рильського, 15 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
9.7.Звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Срібний Лід» 

про прийняття рішення про зміну виду використання земельної ділянки 

загальною площею 8374 кв.м. (кадастровий номер 2110100000:22:001:0077) по 

вул. Тлехаса, 89 «а», без зміни її цільового призначення « 03.15. для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови», із виду 

використання землі «для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури» на вид використання: «для 

будівництва, експлуатації та обслуговування гуртожитку та будинку сімейного 
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типу», а також про внесення відповідних змін до договору оренди землі № 1726 

від 03.06.2014 року шляхом укладення додаткової угоди. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки серед адміністративних послуг щодо оформлення земельних 

ділянок через ЦНАП, послуга вказана заявником не передбачена.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    
 10.6. Звернення Департаменту міського господарства щодо розподілу 

земельної ділянки по вул. Собранецькій, 120 «а» (пров. Університетський). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

10.7. Колективний лист - скарга користувачів земельних ділянок, наданні 

їм Великолазівським  радгоспом. Земельні ділянки розташовані  в районі 

вулиць Томчанія, М. Підгірянки, Садовій, які обробляються з 1985 року. 

 Прохання не надавати ці земельні ділянки іншим особам, залишити їх в 

їхньому користуванні для особистого селянського господарства.   

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до уваги та розглянути питання щодо цих 

земельних ділянок, відправлені попередньо комісією на виїзне засідання, 

повторно.   

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

Питання, зняті з виїзного засідання: 

1.6. Гр. Волошин Дмитру Вікторовичу земельної ділянки площею     

0,0752 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. М. Підгір`янки з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

враховуючи колективний лист - скаргу користувачів цих земельних 

ділянок з 1985 року, які їм були надані Великолазівським  радгоспом.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 1.7. Гр. Єрмолаєву Максиму Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0761 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

враховуючи колективний лист - скаргу користувачів цих земельних 

ділянок з 1985 року, які їм були надані Великолазівським  радгоспом.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
1.8. Гр. Величканичу Юрію Дмитровичу земельної ділянки площею    

0,0755 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Садової, з подальшою передачею 

її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

враховуючи колективний лист - скаргу користувачів цих земельних 

ділянок з 1985 року, які їм були надані Великолазівським  радгоспом.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 
 

 

Голова комісії  С. Пономарьов 


