
ПРОТОКОЛ № 118 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 08.11.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Бабидорич В.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Лайкун М.І. – заст. начальника відділу землекористування; 

Терлецький Е. – представник 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. Долгошу Владиславу Міклошевичу земельної ділянки площею 0,0995 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Понціру Роману Романовичу земельної ділянки площею 0,0641 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тютюновій, 49 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «1» - 1 (Шевчук Г.В.). 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.3. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                 

0,0959 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.4. Гр. Богенчуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                 

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.5. Гр. Негір Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Баб’яка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Підкалюку Максиму Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0810 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Вільховій, 4 з подальшою передачею її у власність ( 

відповідно протоколу комісії № 113 вирішили залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання. Висновок надано.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. 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 ( відповідно протоколу комісії № 112 вирішили залишити питання 

на довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. Висновок 

надано.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на вказану земельну ділянку вже є раніше зареєстроване звернення від 

іншого заявника. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.8. 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 (відповідно протоколу комісії № 113 вирішили 

залишити питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

Висновок надано.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Антоніна Дворжака, б/н з 

подальшою передачею її у власність (відповідно протоколу комісії № 106 

вирішили залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. Висновок надано.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Кирлику Ярославу Михайловичу 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Дибі Олегу Романовичу земельної ділянки площею 0,0128 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Льва Толстого, 46 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Гр. Федор Роберту Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гулака 

Артемовського, АГК «Чайка» гараж № 41 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Федор Роберту Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гулака 

Артемовського,  АГК «Чайка» гараж № 222 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Куклишину Сергію Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0726 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Доманинській, 309 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, 

запропонувати заявнику надати довідку про підтвердження обліку земельної 

ділянки за вказаним землеволодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Пранничуку Івану Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Будителів, б/н 

кооператив «Гудок» 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. 

2.6. Гр. Ковальчук Софії  Арпадівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тихій, 20 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Ковальчук Елеонорі Дмитрівні земельної ділянки площею                 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки площею                 

1,0382 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Загорській, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                   

«Загорська 170» земельної ділянки площею 0,9574 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Загорській, 170 та передати її в постійне користування ( 

відповідно протоколу комісії № 112 вирішили залишити питання на 

довивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання. Висновок надано.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Маслянці Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0732 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, б/н з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Грабару Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,2010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   

вул. Собранецькій, 164 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Грабару Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,4580 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Собранецькій, 158 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Шовш Олександру Людвіковичу земельної ділянки площею                 

0,1750 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Гагаріна, 209 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, 

запропонувати заявнику надати довідку про підтвердження обліку земельної 

ділянки за вказаним землеволодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.14. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                   

«Керченське-Ужгород» земельної ділянки площею 0,6065 га для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Керченській, 7, 7 «А» та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Приватному підприємству «ЗЕМГРУПП» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «ВАЙЛД ВОТЕР ВОРЛД» земельної ділянки площею 

0,2498 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Генерала Свободи, 9 «б» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Приватному підприємству «ЗЕМГРУПП» земельної ділянки площею 

0,0434 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Богдана Хмельницького, 2 «а» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.2. Гр. Опаленик Євгенію Михайловичу, як учаснику АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0231) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської 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). 
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4.1. Фізичній особі-підприємцю Плешковій Галині Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0058 га для прибудови до офісу та кафе по вул. Швабській, 

58 з подальшою передачею її в оренду (відповідно протоколу № 115 вирішили 

запросити заявника на чергове засідання постійної комісії. Доручити 

управлінню правового забезпечення надати інформацію щодо права 

власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці. Інформацію 

надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою з подальшою передачею земельної ділянки в 

оренду строком на 1 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Хаща Жанні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Жатковича, 70 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Шовш Олександру Людвіковичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Гагаріна, 209 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Грабару Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1214 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Гленца, 4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після затвердження детального плану 

забудови території. 

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). 

5.1. Гр. Крайнер Михайлу Емануїловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0294) площею 0,0650 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Климента Тімірязєва, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Федор Вікторії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0163) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 173 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Безкровному Ігорю Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0510) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кримській, 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Кевпанич Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0376) площею 0,0879 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Буковинській, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

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. Феєш Аттілі Олександровичу земельної ділянки площею 0,0031 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Вілмоша 

Ковача, 15/19 (вул. Бєлінського) строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Гр. Демиді Миколі Михайловичу земельної ділянки площею 0,0010 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Іштвана Сечені, 50/53 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ) 

- Приватному акціонерному підприємству «Закарпатавтотранс» земельної 

ділянки площею 0,0080 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
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автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. 

Собранецькій строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.4. Гр. Срібній Анжеліці Іванівні земельної ділянки площею 0,0004 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 2/63 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.5. Гр. Сливці Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0031 га 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги по вул. Собранецькій, 118/2 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фора 1» земельної ділянки 

площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по вул. Баб`яка 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.7. Фізичній особі-підприємцю Ганусич Наталії Юріївні земельної ділянки 

площею 507 кв.м. для комерційної діяльності по вул. І. Франка строком на 10 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

1 рік. 

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. 

7.2. Гр. Мадяр Руслані Олександрівні земельної ділянки площею 0,0332 га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Тютюновій, 25. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.1. У зв’язку зі смертю гр. Бемак Михайла Васильовича пункт 1.12. рішення 

IX сесії міської ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 528 в частині 

затвердження технічної документації із землеустрою гр. Бемак М.В. на 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 131 

"а" визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній редакції: 

 - гр. Новаку М.М. затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Загорській, 131 "а" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. У зв’язку із відчуженням частини нерухомого майна в пункті 1.24. 

рішення XII сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року № 639 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки» в частині затвердження  гр. Венцель Любомиру Івановичу,                              

гр. Туряниці Діанні Володимирівні, гр. Бузаш Артуру Володимировичу  

технічної документації із землеустрою виключити наступні слова: «Бузаш 

Артуру Володимировичу». 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1. рішення V сесії 

міської ради V скликання від 04.12.09 № 1314 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації на земельні ділянки» в частині надання 

дозволу гр. Цигейка Ірині Іванівні на розробку технічної документації щодо 

передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,0287 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Івана Павлова, 29 (Добролюбова, 35) слова «площею 0,0287 

га» читати «площею 0,0315 га».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У зв’язку із зміною місця проживання пункт 1.1. рішення X сесії міської 

ради VІІ скликання від 26.01.2017 року № 569 «Про затвердження, надання 

та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Боготопову 



 11 

Павлу Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по  вул. Високій визнати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


