
ПРОТОКОЛ № 100 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 16.08.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Прозор Є.І. – секретар комісії; 

Станко Ю.Ю., Бабидорич В.В.,  

Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Пономарьов С.Б., Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Івегеш М.М.. – начальник служби містобудівного кадастру містобудування та 

архітектури. 

Губаль О.М. – представник місцевої прокуратури; 

Пересоляк О.С., Бачинська А. – представники громадськості. 

 

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 дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Ігнатику Василю Імровичу земельної ділянки площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 56 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Пилипчуку Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій, 147, поз. 15 з подальшою передачею її у 

власність. (на підставі протоколу № 88 від 07.06.17 вирішено, залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Длугош Еріку Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0881 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у власність. (на підставі 

протоколу № 82 від 12.04.17 вирішено, залишити питання на довивченні. 
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Доручити управлінню містобудування та архітектури надати висновок 

щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Длугош Владиславу Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0881 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у власність. (на 

підставі протоколу № 82 від 12.04.17 вирішено, залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Кузьмі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0881 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у власність (на підставі 

протоколу № 82 від 12.04.17 вирішено, залишити питання на довивченні. 

Доручити управлінню містобудування та архітектури надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Маресьєва, 4 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Гінцяку Анатолію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Шолтеса з подальшою передачею її у власність. (на 

підставі протоколу № 19 від 30.05.17 року доручити управлінню 

містобудування та архітектури вивчити питання та доповісти членам комісії 

на наступному засіданні про можливість виділення земельної ділянки у 

вказаному місці). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Сташуку Дмитру Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Шолтеса з подальшою передачею її у власність. (на 

підставі протоколу № 19 від 30.05.17 року доручити управлінню 
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містобудування та архітектури вивчити питання та доповісти членам 

комісії на наступному засіданні про можливість виділення земельної ділянки у 

вказаному місці). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Рішко Андрію Олександровичу земельної ділянки площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Шолтеса з подальшою передачею 

її у власність. (на підставі протоколу № 19 від 30.05.17 року доручити 

управлінню містобудування та архітектури вивчити питання та доповісти 

членам комісії на наступному засіданні про можливість виділення земельної 

ділянки у вказаному місці). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею            

0,0760 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз. 46 з подальшою 

передачею її у власність. (на підставі протоколу № 19 від 30.05.17 року 

доручити управлінню містобудування та архітектури вивчити питання та 

доповісти членам комісії на наступному засіданні про можливість виділення 

земельної ділянки у вказаному місці). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею            

0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Укропному з подальшою передачею її 

у власність. (на підставі протоколу № 19 від 30.05.17 року доручити 

управлінню містобудування та архітектури вивчити питання та доповісти 

членам комісії на наступному засіданні про можливість виділення земельної 

ділянки у вказаному місці). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Панкуличу Максиму Івановичу земельної ділянки площею            

0,0362 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Галамбі Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею            

0,0811 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Снігуру Олександру Захарійовичу земельної ділянки площею            

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2,            

поз. 193 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Понціру Роману Романовичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, б/н 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. 

1.16. Гр. Чирянику Сергію Іллічу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 192 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Береній Руслану Олександровичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 189 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Руденко Василю Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0643 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Університетської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Галу Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 185 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.20. Гр. Несенюку Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 187 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Сітало Вадиму Анатолійовичу земельної ділянки площею              

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Коцюрубі Денису Валерійовичу земельної ділянки площею              

0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Пучініну Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею              

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 37 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Риваку Сергію Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 188 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Козьмі Івану Стефановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 186 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Сірмаю Євгену Євгенійовичу земельної ділянки площею 0,0678 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Гвардійської-Щедріна з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею              

0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Хрульову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Залізничній, 4/22 з 

подальшою передачею її у власність (на підставі протоколу № 98 від 26.07.17 

вирішено, залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури, запропонувати 

заявнику звернутися після розробки детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуального гаража по вул. Насипній, б/н (позаду вул. 

Панькевича, 63) з подальшою передачею її у власність (на підставі протоколу 

№ 91 від 19.06.17 вирішено, залишити питання на довивченні. Доручити 

управлінню містобудування та архітектури надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури, запропонувати 

заявнику звернутися після розробки детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1.  Гр. Цигика Ользі Іванівні земельної ділянки площею 0,1650 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 188 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Гр. Луценко Галині Олександрівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, поз. 245 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.3. Гр. Луценко Олексію Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, 

поз. 287 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Стрижаку Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Брензович Ярославі Іванівні земельної ділянки площею 0,0064 га для 

влаштування входу під магазином з кафетерієм по вул. Гойди, 28 прим.1 з 

подальшою передачею її в оренду. (заслухано начальника управління правового 

забезпечення Пекаря В.І.) 

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

наявними судовими спорами. Запропонувати заявнику звернутися після 

завершення розгляду питання в суді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Хім-Каскад» земельної ділянки 

площею 0,1527 га для будівництва та обслуговування іншої громадської 

забудови по вул. Митній, 25 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Наріжному Валерію Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, поз. 91 АГК 

«Дружба» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8.  Гр. Качур Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 0,1514 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Садовій, 15 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9.  Гр. Яким Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 0,0180 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.10. Гр. Тюшко Богдану Степановичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця АГК «Дружба» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11.  Гр. Гапак Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,1400 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гагаріна, 46/1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 121 Земельного кодексу України та враховуючи статус нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Мінай Крістіану Золтановичу земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, ряд 3 поз. 27 УГК 

«ПОЛІТ»з подальшою передачею її у власність. 

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

діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13.  Дошкільному навчальному закладу № 12 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 

0,3775 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по  вул. 

Йокаї, 9  з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14.  Дошкільному навчальному закладу № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 

1,0007 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. 

Грушевського, 29 «а» з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки площею 

0,0090 га для будівництва каналізаційно-насосної станції по                                    

вул. Радванській - Спортивній  з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Заньковецька 17» 

земельної ділянки площею 0,5305 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Заньковецької, 17 з подальшою передачею її в 

постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довиченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Мухомед`яновій Катерині Степанівні земельної ділянки площею 

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Полтавській, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Сухоловій Маріанні Степанівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Полтавській, 7 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Кофель Наталії Федорівні земельної ділянки площею 0,1537 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 151 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Калабішці Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0630 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Собранецькій, 147 "б" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Савчур Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, 5 (поз. 32) з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Мателешці Віктору Омеляновичу земельної ділянки площею 0,0213 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Макі Владиславу Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ужанській, 79 з подальшою передачею її у власність. 

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

відсутністю документів на нерухоме майно. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Данило Ганні Стефанівні земельної ділянки площею 0,0573 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Солов`їній, 9 з 

подальшою передачею її у власність. 

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

діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Приватному вищому навчальному закладу "Карпатський університет імені 

Августина Волошина" земельної ділянки площею 0,1840 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гойди, 4 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,1529 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 164 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Шпінь Романі Зорянівні земельної ділянки площею 0,0510 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Канальній, 24 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Шепі Наталії Сергіївні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, поз. 324 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 3.2. Гр. Гоман Миколі Сергійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0214) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Рибчич Любомиру Миколайовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0217) площею 0,0989 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 21 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Безнощаку Андрію Андрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0218) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Луцюку Віктору Євгеновичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0216) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Паламарчуку Олександру Анатолійовичу , як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0204) площею                     

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 29 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Галочкіну Миколі Валерійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0209) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Бойко Володимиру Вікторовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0210) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Зеленському Олексію Семеновичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0199) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.10. Гр. Рубаняк Віктору Миколайовичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0203) площею 0,0608 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 30 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Височан Олегу Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0195) площею 0,0787 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Сніцаренку Тарасу Вікторовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0192) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Яворському Івану Миколайовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0225) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Кучейник Володимиру Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0220) площею 0,0536 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Головка Юрію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0224) площею 0,0738 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Кірвей Івану Людвиковичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0200) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 34 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0212) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Опаленику Михайлу Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0205) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Товт Крістіану Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0194) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Мілко Віталію Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0202) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Кочергану Сергію Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0226) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Бушко Юрію Юрійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0193) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Пирч Івану Івановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0223) площею 0,0608 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в районі  вул. Саксаганського, поз. 13 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Грішко Андрію Геннадійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0208) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0221) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Кухнюк Григорію Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0201) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Мікс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0772) площею 0,3783 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по  вул. 

Івана Франка, 1 «В» та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та розглянути на 

сесії міської ради після затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Гр. Цегольняй Магдалині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0391) площею 0,3831 га для ведення особистого селянського 

господарства  по вул. Гагаріна, 232 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Гр. Міравчик Єлизаветі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0350) площею 0,0588 га для ведення особистого селянського 

господарства  по вул. Дендеші, 94 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.33. Гр. Марко Петру Михайловичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0196) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.34. Гр. Пекар Віталію Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0191) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.35. Гр. Чередниченку Олександру Олександровичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0211) площею  0,0608 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 17 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.43. Товариству з додатковою відповідальністю "Данко" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0071) площею 0,9778 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Приладобудівників, 3 

та передати її в оренду строком на ________ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану територій та надати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Гр. Опаленик Марті Юріївні земельної ділянки площею 0,0137 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони України 

земельної ділянки площею 0,8259 га під адміністративними будинками та 

учбовими спорудами по вул. Собранецькій,147 «б»  з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Тукилуш Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0134 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швабській, 12/5 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Вайді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0599 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Врабеля, 14 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Кофель Наталії Федорівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гагаріна, 151 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Кречун Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,0439 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Золотій, 29 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, поз. 3 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.8. Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, поз. 4 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.13. Гр. Михалко Світлані Георгіївні, як дружині загиблого в АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0576) площею                     

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 42 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати, як виняток, затвердити технічну документацію 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

6.1. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0403 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. 

Корятовича, 27 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Фізичній особі-підприємцю Лазаренку Олексію Вікторовичу земельної 

ділянки площею 1,0029 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, існуючого авто атракціону «Екстрім+» по вул. Боздоська 

дорога, 5 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Фізичній особі-підприємцю Марухничу Юрію Івановичу земельної ділянки 

площею 0,0130 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Чорновола, 7 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки площею 0,0150 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Возз’єднання, 5 

строком на 1 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 7. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю  "Акваресурсенерго" земельної 

ділянки площею 0,6330 га для розміщення будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в районі вул. Канальної-Другетів строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 9. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

9.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч-Уж» земельної 

ділянки площею 0,0410 га  для обслуговування власного майна по  вул. 

Благоєва, 1 «а» (договір оренди поновлено). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивчення. Доручити КП АПБ надати 

схему земельної ділянки із нанесенням червоних ліній. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову оцінку. 

10.4. Гр. Немеш Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на наб. Незалежності -                                      

пл. Пушкіна, 3 (40160,40 грн. з розрахунку на один квадратний метр                        

573,72 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

11. Про зміни та скасування рішень міської ради 

11.3. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.16. рішення XIV сесії міської ради 

VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Куровському Дмитру Ярославовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 3; (Шевчук Г.В., Станко Ю.Ю., Бабидорич В.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

11.4. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.17. рішення XIV сесії міської ради 

VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Богонському Сергію Стаховичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



 19 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 3; (Шевчук Г.В., Станко Ю.Ю., Бабидорич В.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

11.5. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.18. рішення XIV сесії міської ради 

VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність, слова «0,0015 га»  читати «0,0100 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 3; (Шевчук Г.В., Станко Ю.Ю., Бабидорич В.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

11.6. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.19. рішення XIV сесії міської ради 

VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Ланецьому Сергію Алімовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 3; (Шевчук Г.В., Станко Ю.Ю., Бабидорич В.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

11.7. В зв’язку з уточненням площі  у п. 1.14. рішення XIV сесії міської ради 

VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Фаркашу Едуарду Степановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб'яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність, слова «0,0015 га» читати «0,0100 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 3; (Шевчук Г.В., Станко Ю.Ю., Бабидорич В.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

12. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    
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12.19. Звернення Маняк В.В. щодо вирішення питання по забезпеченню 

проїзду до власної земельної ділянки по вул. Минайській, 15, так як ОСББ 

"Велика Перемога" включила її в прибудинкову територію. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури при 

погодженні проекту по вул. Минайській, 15 забезпечити доступ інших 

землекористувачів до власних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії         О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії         Є.Прозор 


