
ПРОТОКОЛ № 105 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 13.09.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В.,, Козак В.А., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І.  

Пономарьов С.Б.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Зінич А.Б. – начальник відділу правової експертизи документів управління 

правового забезпечення. 

Губаль О.М. – представник місцевої прокуратури; 

 

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. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Бабуничу Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0893 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської 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. 

1.4. Гр. Повханичу Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0933 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Великокам'яній з подальшою передачею її у 

власність. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Гудзану Валерію Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч -УЖ» земельної 

ділянки площею 0,0075 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Грушевського, 78 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч -УЖ» земельної 

ділянки площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Грушевського, 78 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч -УЖ» земельної 

ділянки площею 0,0178 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Собранецькій, 124 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробниче 

автотранспортне об’єднання Закарпатської облспоживспілки» земельної 

ділянки площею 0,8324 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства  по вул. Гагаріна, 36 

«б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Хомук Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, АГК «Дружба», поз. 

178  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Поташнику Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Л. Толстого, 4  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно та діючим мораторієм на 

надання вільних земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Поліс- 

центр» земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 31 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 42 Земельного кодексу України (земельна ділянка є 

прибудинковою територією). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Віраг Дарині Іванівні земельної ділянки площею 0,0150 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бачинського, 103 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Костюк Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0035 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, АГК «Дружба»,                           

поз. 43  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Шелельо Ользі Василівні земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, АГК «Дружба»,                           

поз. 57  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Швачка» 

земельної ділянки площею 0,3609 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Богомольця, 18/22 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури розробити проект розподілу території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0030 га для влаштування входу по пр. Свободи, 28/3 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-технік Україна» 

земельної ділянки площею 0,7101 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Радіщева, 1 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Кость Богдану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0053 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/3 з 

подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Бундалет Олександру Володимировичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0207) площею  0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Куліс Олександру Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0228) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Зодчих, 23 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Баллі Роману Степановичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0198) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Гусар Людвику Валерійовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0227) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Горняк Дезидерію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0369) площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Слави, 73 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Бітлян Євгену Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0197) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 38 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

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). 

4.2. Громадській організації «СК «Лісоруби» земельної ділянки площею 

1,2851 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

споруд по вул. Заньковецької, 5 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю території та наявним актом на постійне користування 

земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,1916 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури по  вул. Гранітній, 5 з подальшою передачею її  в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор» 

земельної ділянки площею 0,4570 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури по  вул. Гранітній, 5 з подальшою передачею її  в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації 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. Фізичним особам - підприємцям Голик Марії Олександрівні та Пугач 

Наталії Володимирівні земельної ділянки площею 69 кв.м.  під галереєю та 

входами у торгові приміщення по вул. Заньковецької, 19 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фенікс» земельної ділянки 

площею 120 кв. м. під магазином по вул. 8-Березня, 33 "б" строком на 10 

років. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро-Парк» земельної 

ділянки площею 328 кв. м. під власним майном та для його обслуговування 

по вул. Станційній, 56 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Гр. Кабай Мирону Мироновичу земельної ділянки площею 0,0297 га  для 

обслуговування магазину та офісних приміщень по вул. Другетів, 140 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови  на пл. Б. Хмельницького, 21 строком на 25 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «проти» - 1. (Козак В.А.) 

  «утримався» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.6. Гр. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га  під 

добудовою до власного магазину та для його обслуговування по пр. Свободи, 

22/17 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8.  Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки : 

8.1. Гр. Негря Степану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Грибоєдова, 14 "Г"   (пров. 

Грибоєдова, поз. 1) (договір оренди землі від 26.07.2013 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0021 площею 0,8358 га) та 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0022 площею 

0,6643 га)  для розміщення,будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах  

м. Ужгород  (договір оренди землі від 28.10.2015 року № 1823). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Бурдай Віті Юріївні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грибоєдова, 4 (договір оренди 

землі від 26.07.2013 року № 1605). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А., Шевчук В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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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. 

9.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Струг» земельної ділянки 

площею 0,3497 га  для іншої комерційної діяльності (обслуговування 

автостоянки) по  вул. Богомольця. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

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

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

Благоєва, 1 «а» (згідно протоколу № 100 вирішено доручити КП АПБ надати 

схему земельної ділянки із нанесенням червоних ліній, схему надано). 

ВИРІШИЛИ: Доручити (повторно) КП АПБ надати схему земельної ділянки 

із нанесенням червоних ліній по вул. Благоєва. 

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. 

10.3. Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськцемент» 

земельної ділянки площею 0,2490 га для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд залізничного транспорту по вул. Гранітній, 14  (284607,00 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр  114,30 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськцемент» 

земельної ділянки площею 2,3698 га для розміщення та основних, підсобних і 

допоміжних будівель та спору будівельних організацій та підприємств по  

вул. Гранітній, 14  (2461274,28 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

103,86 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

(17796,08 грн. з розрахунку на один квадратний метр  378,64 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

11. Про зміни та скасування рішень міської ради 

11.4. На підставі звернення гр. Малош Олени Олексіївни пункт 2.10. рішення 

XIV сесії міської ради VII скликання від 25.07.2017 року  № 733  «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Малош Олені 

Олексіївні  дозволу на підготовку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Гвардійській, 38-40 визнати таким, що втратив чинність та викласти у 

новій редакції: 

- Гр. Малош Олені Олексіївні надати  дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0440 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Гвардійській, 38-40 з наступною передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.5. Виробничому автотранспортному об’єднанню Закарпатської 

облспоживспілки припинити право постійного користування земельною 

ділянкою площею 1,96 га під виробничою базою по вул. Гагаріна, 36. 

Державний акт на право постійного користування серії І-ЗК № 001063 від 

26.10.1995 року визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.8. В зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, відповідно до 

ст.. 120 Земельного кодексу України департаменту міського господарства 

внести відповідні зміни до договору оренди землі 18.10.2016 року № 1914 

шляхом укладання додаткової угоди з гр. Гусак Сергієм Михайловичем на 

земельну ділянку площею 0,0405 га (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0207) по вул. Минайській, 37. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до договору оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

12. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

12.5. Звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод 

«Конвектор»» щодо сприяння в отриманні дозволу на складання технічної 

документації на земельні ділянки пл. 0,4570 га та 0,1916 га. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

12.15. Звернення керівника ОСББ «Оберіг-2012» Олексеюк Л.І. (згідно з 

протоколом № 101 надано доручення управлінню правового забезпечення 

надати висновок щодо вказаного питання, висновок надано). Представник 

ОСББ присутній на засіданні та надав пояснення щодо змісту заяви. 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. ознайомила присутніх про наявну від гр. 

Олексеюк Л.І. заяву до протоколу засідання від 13.09.2017 № 01-26/59. 

 Зінич А.Б. поінформувала, що договір оренди, на який посилаються у 

зверненні, є діючим, підстави для дострокового розірвання договору у 

міської ради відсутні, натомість рішення Ужгородського міськрайонного 

суду, вказане заявником, скасовано Львівським апеляційним судом. 

ВИРІШИЛИ: 1. Враховуючи інформацію управління правового 

забезпечення доручити відділу землекористування підготувати відповідь 

заявнику. 

2. Заяву від 13.09.2017 № 01-26/59 взяти до відома. 

3. Заяву від 15.08.2017 № 128148 щодо внесення змін у пункт 7 рішення сесії 

міської ради від 18.10.2016 № 432  взяти до відома, рекомендувати залишити 

в силі попереднє рішення міської ради без змін. 

4. Запропонувати заявнику звернутися повторно під час розгляду міською 

радою питання продовження договору оренди земельної ділянки по вул. 

Лучкая гр. Дубровка С.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


