
ПРОТОКОЛ № 67 
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 18.01.2017         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

Пономарьов С.Б. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І. – секретар комісії; 

Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В., 

Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

 Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.32. 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: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Кирій Олексію Григоровичу земельної ділянки площею 0,0997 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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. 

2.2. Гр. Ковальській Інні Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0119 га для 

обслуговування власного нежитлового приміщення, господарських будівель 

та споруд по вул. Володимирській, 71 "а" з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Мелкумяну Арсену Суреновичу земельної ділянки площею 0,0060 га 

для будівництва та обслуговування нерухомого майна по вул. Минайській, 37 

з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Паскаль Сергію Євгенійовичу земельної ділянки площею 0,0128 га 

для обслуговування власного нежитлового приміщення, господарських 

будівель та споруд по вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), 40 "а" з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Гедеш Георгію Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Садовій, 17 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Тимченку Максиму Федоровичу земельної ділянки площею 0,0030 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 

75 "а", прим. 4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Тимченку Максиму Федоровичу земельної ділянки площею 0,0037 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 

75 "а", прим. 5 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Єдність 47, 47 а» 

земельної ділянки площею 0,3271 га для обслуговування прибудинкової 

території багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Комендаря, 

47, 47 "а" з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прозахід-Уж» земельної 

ділянки площею 0,0096 га для обслуговування власного нежитлового 

приміщення, господарських будівель та споруд по вул. І.Франка, 56 "б" з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12 (2.2.) Гр. Крйока Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській, 8 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати, як виняток, надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою та винести питання окремим проектом рішення на розгляд 

чергової сесії міської ради. 

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. Варзі Віолетті Гейзівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0311) площею 0,0964 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Баб`яка зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Юрику Дмитру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0077) площею 0,0560 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Вузькій, 13 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. (3.2.) Гр. Попович Олександру Степановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0234) площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню архітектури та містобудування надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.1. Комунальному підприємству зеленого господарства "Агромікс" 

земельної ділянки площею 1,7690 га для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд по вул. Загорській, 51 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

 

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

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

6.1. Фізичній особі-підприємцю Суханову Олександру Олександровичу 

земельної ділянки площею 12310 кв.м. для іншої комерційної діяльності 

(роздрібна торгівля та комерційні послуги) по вул. Легоцького, 80 строком на 

10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2 (4.3.) Гр. Драгула-Вайнагій Оксані Йосифівні земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Юнацькому, 8 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 141 Земельного кодексу України та п.34 договору оренди 

земельної ділянки.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.2. Приватному підприємству "Вентстар" земельної ділянки площею 0,1726 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Огарьова, 4 (225225,74 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 130,49 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.3. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0330 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22/20 

(104511,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 316,70 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.2. Звернення ТОВ «Західна інвестиційна компанія» з проханням внести 

зміни в пункт 2 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.16 № 

429 «Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення» вилучити 

слова «із застосуванням коефіцієнту 1,5 за ціною 266400,00 грн.» та викласти 

в наступній редакції: 

  «2. Продати товариству з обмеженою відповідальністю «Західна 

інвестиційна компанія» земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва 

та обслуговування громадських та релігійних організацій по Слов`янській 

набережній, 7. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни в рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     
10.4. Звернення гр. Машкаринець В.В. щодо винесення на земельні торги 

(аукціон) земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (комунальної власності) пл. 0,0199 га по вул. Бородіна з подальшою 

передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах червоних ліній. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, які перебувають на довивченні. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.9. 07.09.16 Гр. Мешку Тарасу Богдановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

 

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. 01.09.15 Гр. Борисовій Діані Валеріївні земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. 01.09.15 Гр. Гук Любові Сергіївні земельної ділянки  площею 0,0999 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

2.3. 07.09.15 Гр. Шевчуку Володимиру Ярославовичу земельної ділянки 

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

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

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із мораторієм на виділення земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. 09.09.15 Гр. Мінєєвій Інні Ігорівні земельної ділянки  площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Єньківської з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із мораторієм на виділення земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. 09.09.15 Гр. Грісь Артему Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Єньківської з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із мораторієм на виділення земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.6. 01.12.15 Гр. Сабініну Олександру Анатолійовичу земельної ділянки 

площею 0,0291 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Садовій, поз. 7 з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. 17.03.15 Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок: 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-1 по вул. Сільвая, 3 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-97 по                                             

вул. Володимирській, 76 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0035 га під ЗТП-134 по вул. Козацька, 66 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-154 по вул. Докучаєва, 66 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-169 по вул. Минайська, 6 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-186 по                                         

вул. Університетська, 14 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0050 га під ЗТП-206 на пл. Ш. Петефі, 10 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-209 по пр. Свободи, 2 «в»; 

- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-211 по вул. Декабристів, 41 

«а»; 

- земельна ділянка площею 0,0065га під ЗТП-217 по вул. Академіка 

Корольова, 1«а»; 

- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-218 по вул. Академіка 

Корольова, 7«б»; 

- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-225 по вул. Минайська, 40 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-226 по вул. П. Комуни, 1 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-229 по вул. Шумна, 29 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-231 по вул. Академіка 

Корольова, 6 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-241 по вул. Богомольця, 20 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-243 по вул. Легоцького, 25 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-244 по вул. Легоцького, 17 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-245 по вул. Годинки,10 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-247 по   вул. Джамбула, 48 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-251 по вул. Минайська, 29 «в»; 

- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-252 по вул. Генерала Свободи, 

5 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-253 по вул. Галана, 7 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0085 га під ЗТП-255 по вул. Генерала Свободи, 

7 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-258 по вул. Нахімова, 3 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0075 га під ЗТП-260 по Студентській 

набережній, 8 «а»; 
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- земельна ділянка площею 0,0045 га під ЗТП-264 по  пров. 

Університетський, 8 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-282 по вул. Легоцького, 44 «б»; 

- земельна ділянка площею 0,0080 га під ЗТП-283 по вул. Легоцького, 10 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0060 га під ЗТП-284 по  вул. Богомольця, 14 

«а»; 

- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-286 по  вул. М. Вовчка, 10 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0065 га під ЗТП-289 по вул. Чорновола, 9 «а»; 

- земельна ділянка площею 0,0070 га під ЗТП-303 по вул. Ужанській, 85 «а» 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд, об’єктів передачі електричної енергії з подальшою передачею їх в 

оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. 14.12.15 Гр. Павлюлинець Віті Іванівні земельної ділянки площею 0,0608 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в мкрн. Стефаника вул. Черемшини-Мистецька з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із мораторієм на виділення земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. 17.02.15 Гр. Яковчук Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0650 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. О. Гончара, 6 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо можливості задоволенні клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. 10.07.15 Гр. Хижняк Павлу Павловичу земельної ділянки площею 

0,0920 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської з подальшою 

передачею її у власність. ( на підставі протоколу № 21 від 13.04.2016 р.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки та мораторієм на виділення земельних 

ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. 25.07.16 Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

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

багатоквартирного житлового будинку по вул. Гленца, 10 з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 122 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. 01.08.16 Державному підприємству "Генеральна дирекція з 

обслуговування іноземних представництв" земельної ділянки площею 0,3300 

га для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного 

комплексу з приміщеннями для тимчасового проживання по наб. 

Незалежності, 21 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

2.14. 11.08.16 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання оскільки 

на земельній ділянці розташоване нерухоме майно іншого власника. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. (2.8. 31.03.16 )Гр. Кноблох Тімеї Шандорівні земельної ділянки площею  

0,0163 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Л. 

Толстого, 44 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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. 27.11.15 Гр. Берчі Дарії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0252) площею 0,0059 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Золотистій, 16 та передати її в оренду строком на _______ років. 

Звернення гр.гр. Корольчук О.Л., Петах Л.Я. щодо набуття права 

користування на земельну ділянку площею 0,0062 га по вул. Золотистій, 

між №№ 14 та 16 та відмови у користуванні нею гр. Берчі Д.М. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.2. 12.01.15 Гр. Готрі Тетяні Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0273) площею 0,0090 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

3.3. 12.01.15 Гр. Беля Антону Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0274) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, б/н та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

3.4.  13.01.15 Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0275) площею 0,0092 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Митрака, б/н та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

3.5. 28.09.16 Гр. Жизномирській Наталії Михайлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0065) площею 0,0987 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, б/н зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

3.6. 28.09.16 Гр. Івашко Вікторії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0066) площею 0,0992 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Гагаріна, б/н зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

 

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

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

5.1. 30.03.16 Товариству з обмеженою відповідальністю «БОДРОГ»  

земельної ділянки площею 6000 кв.м. під власним нерухомим майном по вул. 

8- Березня, 48 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. 

5.7. 14.09.15 Товариству з обмеженою відповідальністю «Гетьман»  

земельної ділянки площею 2277 кв.м. під власним кафе-баром «Екіпаж» та 

для його обслуговування по  вул. Гленца, 1 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. 12.07.16 Приватному акціонерному товариству "Сільпо рітейл" 

земельної ділянки загальною площею 0,0660 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0095 площею 0,0300 га), (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0096 площею 0,0360 га), для обслуговування власної 

будівлі ринкової інфраструктури по вул. Генерала Свободи, 9 "б"строком на 

5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

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. 

7.3. 06.09.16 Гр. Немеш Вірі Федорівні земельної ділянки площею 0,0047га 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії        С.Пономарьов 

 

 

Секретар комісії        Є.Прозор 


