
ПРОТОКОЛ № 122 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 29.11.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.Б. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

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

ВІДСУТНІ: 

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

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

Терлецький Е. – представник громадськості. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про роз’яснення Департаменту містобудування, архітектури та планування 

територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 

щодо містобудівного законодавства в частині реалізації ст. 24 Закону 

України «Про містобудівну діяльність» 

ІІ. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин.  

 

І. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. поінформував присутніх про лист ( № 81141-

1024-17) від Департаменту містобудування, архітектури та планування 

територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 

щодо містобудівного законодавства в частині реалізації ст. 24 Закону 

України «Про містобудівну діяльність» 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до вдома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.4. Гр. Сільбер Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0947 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Університетської –вул. Теодора Ромжі з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Хуторянському Михайлу Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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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. Бабідорич Наталії Віталіївні земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Гр. Коштурі Анатолію Степановичу земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Кодриш Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування сараю по вул. Собранецькій, 146 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. 

2.4. Гр. Кошик Марії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 37, АГК "Метеор" з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ:  Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Товтик Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,0172 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 142 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Тимчак Марії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0460 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Цвітній, 7 "а" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

 Доручити управлінню правового забезпечення  до наступного засідання 

постійної комісії розглянути матеріали і надати роз’яснення в частині статусу 

майна, на яке не  набуто право власності за спадщиною. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Морозу Івану Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської (згідно графічних матеріалів) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,1384 

га для іншого громадського призначення по вул. Федора Потушняка, 10 "б" з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Козьмі Василю Васильовичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0190) 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. 

3.2. Гр. Горвату Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0232) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Зігфріда Нільсена, 21 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). 

4.1. Товариству з додатковою відповідальністю «Патент» земельної ділянки 

площею 3,0000 га для розміщення адмінбудинку і виробничих корпусів по 

вул. Юрія Гагаріна, 101. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Приватному акціонерному товариству "Модуль М" земельної ділянки 

площею 12,0000 га для розміщення заводу по вул. Миколи Бобяка, 15. 

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

  «за» - одноголосно. 

4.3. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюку Дмитру Олеговичу земельної 

ділянки площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для обслуговування власної автомийки) по вул. Собранецькій, 147 

«е» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

4/1.1. Гр. Опшитнику Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0111 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

будівництва торгово-офісного центру) по вул. Швабській, 3 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.2. Релігійній організації «Монастир Стрітення Господнього Братів 

Менших Капуцинів Мукачівської Греко-Католицької Єпархії» земельної 

ділянки площею 0,0406 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій по вул. Тиводара Легоцького, 44 «А» з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.3. Релігійній організації «Монастир Стрітення Господнього Братів 

Менших Капуцинів Мукачівської Греко-Католицької Єпархії» земельної 

ділянки площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій по вул. Тиводара Легоцького, 44 «А» з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.4. Громадській організації «Об`єднання осіб з інвалідністю - допомога» 

земельної ділянки площею 0,7500 га для іншої житлової забудови в 

мікрорайоні "Боздош" з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за»  - одноголосно. 

4/1.5. Приватному акціонерному підприємству «Закарпатавтотранс» 

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

Собранецькій з подальшою передачею її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Про розгляд заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Дубовцю Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Олександра Можайського - пров. Весняний та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Гецел Агнесі Фердинандівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0378) площею 0,0306 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Цвітній  (вул. Квітів), 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Якубик Ірині земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0355) площею 0,0481 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Шишкіна, 67 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Мадяр Марині Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0374) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Слави, 32 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Іваницькій Ярославі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0199) площею 0,0385 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Антонівській, 18 "а" та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Карчевському Йосифу Романовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0410) площею 0,0374 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Новій, 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Гапак Василю Юрійовичу та гр. Янцо Ілоні Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0376) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 99 та передати її у спільну часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Прокопцю Вадиму Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0309) площею 0,0401 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Руській, 7/4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об`єднання земельних ділянок (згідно ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

5/1.1. Департаменту міського господарства земельні ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0210) площею 0,1790 га та (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0209) площею 1,3420 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 14. 

 - Внести зміни до договору оренди щодо земельної ділянки площею 

1,3420 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Гранітній, 14.  

 - Земельну ділянку площею 0,1790 га перевести в землі запасу міста з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

5/1.2. Департаменту міського господарства земельні ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0533) площею 0,7500 га та (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0534) площею 1,4900 для іншої житлової забудови по 

Слов`янській набережній, мікрорайон "Боздош". 

 - Земельну ділянку площею 0,7500 га перевести в землі запасу міста з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати 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. Закарпатській обласній колегії адвокатів земельної ділянки площею 

0,0002 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Театральній, 13 строком на 20 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

7.1. Гр. Феєр Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ольбрахта, 7м,7л,7і,7к (77842,78 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 280,01 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Повернутись до розгляду 

після надання заявником підтверджуючих документів щодо відсутності 

заперечень  суміжних землекористувачів в частині викупу земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Чепканичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0113 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара 

Легоцького, 68 (35200,63 грн. з розрахунку на один квадратний метр 311,51 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Чепканичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0048 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара 

Легоцького, 68 (15941,28 грн. з розрахунку на один квадратний метр 332,11 

грн.). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Лукачу Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0240 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 34 

(74995,20грн. з розрахунку на один квадратний метр 312,48 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки із застосуванням до ціни продажу коефіцієнту 2. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Лукачу Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0013 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 34 

(4134,13грн. з розрахунку на один квадратний метр 318,01 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки із застосуванням до ціни продажу коефіцієнту 2. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Компанії "М Файненс" у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки площею 0,0748 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 26 (270372,08 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 361,46 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.7. Гр. Кіяк Степану Емеріховичу земельної ділянки площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Короленка, 20 (58646,40 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 183,27 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про зміни та скасування рішень міської ради 

8.1. Пункт 4. рішення X сесії міської ради VII скликання від 26.01.17                  

№ 570 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. 

Юрик Оксані Йосипівні та гр. Хомик Діані Юріївні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0418 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Учительській, 7 

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

- Гр. Хомик Діані Юріївні надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0418 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Учительській, 7 з подальшою передачею її 

у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

9.1. Звернення Департаменту міського господарства щодо клопотання 

Майстренко Н.М. від 17.11.2017 року з пропозицією своєчасного розгляду 

Ужгородською міською радою питання про відмову у поновленні договорів 

оренди земельних ділянок ТОВ "Підлипники", ТОВ "Майдан-Ужгород", ТОВ 

"Ужгород-маркет". 

ВИРІШИЛИ: Запросити на засідання комісії представника департаменту 

міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. Звернення гр. Петрунь Олександра Миколайовича щодо надання у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у місті Ужгород.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання після закінчення дії 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Звернення Управління правового забезпечення з метою взяти до відома 

постанову про арешт майна (земельної ділянки з кадастровий номер 

2110100000:23:001:0016 площею 0,1300 га по вул. Баб`яка, 13 "В") боржника 

від 06.11.2017 року ВП № 55065834. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. Звернення Департаменту міського господарства (службова записка) щодо 

розгляду питання про відмову або поновлення договорів оренди земельних 

ділянок ТОВ "Підлипники", ТОВ "Майдан-Ужгород", ТОВ "Ужгород-

маркет". 

ВИРІШИЛИ: Запросити на засідання комісії представника департаменту 

міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Звернення гр. Лях Богдана Йосиповича щодо надання у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у місті Ужгород.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відділу землекористування надати заявнику 

роз’яснення порядку реалізації ст. 118 Земельного кодексу України. 

 Доручити управлінню містобудування та архітектури спільно з 

відділом землекористування  вільні земельні ділянки в масиві 2 по вул. 

Собранецькій резервувати виключно для потреб учасників бойових дій, 

інвалідам АТО та вдовам загиблих воїнів АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9.6. Звернення Слідчого управління Головного Управління Національної 

поліції в Закарпатській області щодо ухвали Ужгородського міськрайонного 

суду від 03.11.2017 року. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, залишених комісією на довивченні. 
 

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. Пристая Олександру Івановичу 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. 

1.2. Гр. Гутай Емілу Івановичу 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. 

 

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

та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 - 12.07.16 Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки площею 

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

37 з подальшою передачею її у власність. 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. звернула увагу присутніх на необхідності 

запропонувати заявнику надати довідку про підтвердження обліку земельної 

ділянки за вказаним землеволодінням. 

Любар В.М. просив підтримати клопотання заявника.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, відправлених сесією на довивчення. 
 

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

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 



 11 

 - Компанії “C.P.M. Management Building Ltd” земельної ділянки 

площею 22400 кв.м. для будівництва житлового комплексу по Слов'янській 

набережній, мікрорайон «Боздош» строком на 5 років до ______ 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років за умови укладення додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки площею 1,4900 га (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0534) відповідно до витягу із державного земельного 

кадастру. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


