
ПРОТОКОЛ № 125 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 13.12.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.Б. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.М., Прозор Є.І.,  

Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

Терлецький Е., Терлецька І.  – 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. 

1.4. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0701 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність.  

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. 

1.5. Гр. Шимону Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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. 

1.6. Гр. Даниляку Павлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Дравецької з подальшою передачею її у власність. 
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 - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання  гр. 

Даниляк П.Ю. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 54 а визнати таким, 

що втратив чинність (відповідно протоколу № 94  від 27.06.17 вирішено 

рекомендувати заявнику надати листи згоди землекористувачів за рахунок 

яких відводиться земельна ділянка в районі вул. Дравецької листи не надані), 

(запросити заявника на підставі протоколу № 106). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 
1.7. Гр. Васильченку Ігорю Олеговичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 64 «б» з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Салко Андрію Золтановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Радіщева, 1 з подальшою передачею її у власність.  

ВИСТУПИЛИ: Шевчук Г.В. просив залишити питання на довивченні і 

доручити  управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2; (Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

1.9. Гр. Токач Іштвану Яношовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Радіщева, 1 з подальшою передачею її у власність.  

ВИСТУПИЛИ: Шевчук Г.В. просив залишити питання на довивченні і 

доручити  управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 
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  «утримались» - 2; (Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

1.10. Гр. Сірмай 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0694 га для 

ведення садівництва по вул. Швейцарській 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. 

1.12. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі                                

вул. Грибоєдова з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Шоляк Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0942 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Далекорей Івану Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0978 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Богенчуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                     

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Енергетиків з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0959 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,9120 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Оноківської-Канальної 

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. 

1.18. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. 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: 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. Євчинець Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, АГК 

"Сторожницький", поз. 66 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. 

2.2. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки площею 0,0808 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                

вул. Брестській, 18 з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 6,0000 

га для іншого громадського призначення по вул. Гвардійській, б/н з 

подальшою реєстрацією у комунальну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 104 з 

подальшою передачею її у власність (запрошений на підставі протоколу № 

92). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю облікової довідки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.5. 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 (запрошений на підставі протоколу                        

№ 122). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

передачею її у власність (запрошений на підставі протоколу № 122). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2.7. Гр. Бабідорич Наталії Віталіївні земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 з подальшою 

передачею її у власність (запрошений на підставі протоколу № 122). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. 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 (запрошений на підставі 

протоколу № 118). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. 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 (запрошений 

на підставі протоколу № 118). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. 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 (запрошений на підставі протоколу № 118). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Шовш Олександру Людвіговичу земельної ділянки площею 0,1750 

га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Гагаріна, 209 з подальшою передачею її у власність (запрошений на 

підставі протоколу № 118). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Кальницькому Анатолію Єгоровичу земельної ділянки площею 

0,8000 га для іншої громадської забудови по вул. Гагаріна, 36 «В» зі зміною 

цільового призначення та з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Баник Наталії Вікторівні земельної ділянки площею 0,0041 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Гегедюш Ірині Олексіївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Пестеля, 16 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.15. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва і 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» - 5; 

  «утримався» - 2 (Шевчук Г.В, Афанасьєва О.В.,) 

2.16. Гр. Маріна Нуцу Івановичу земельної ділянки площею 0,0466 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньковській, 30 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                 

0,1350 га для обслуговування власного майна по вул. Собранецькій, 145 «в» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,1350 га для 

обслуговування власного майна по вул. Собранецькій, 145 «в» з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Мацолі Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0016 га для 

обслуговування входу до власного майна по вул. Кармелюка, 12 «в» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4/1. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

4/1.1. Гр. Цигика Олександрі Євгенівні та гр. Шимановській Ользі Євгенівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0295) площею 

0,0588 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шахтарів, 27 та передати її у спільну 

часткову власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.2. Гр. Гача Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0377) площею 0,0835 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Садовій, 8 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. 

4/1.3. Гр. Варзі Степану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0159) площею 0,0559 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

8-го Березня, 15 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. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

5.2. Гр. Дубровці Славці Василівні земельної ділянки площею 0,0030 га для 

влаштування та обслуговування входу до власного приміщення на 2 поверсі 

будинку по вул. Лучкая, 14 через двір загального користування по                           

вул. Духновича, 11 строком на 7 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією та наявні скарги ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

5.3. Фізичній особі – підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0240 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для будівництва кафе) по вул. 8-го Березня, б/н строком на  10 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. 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 (запрошені на підставі протоколу № 121). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 
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  «утримались» - 3. (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

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

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 

пл. Корятовича, 27. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. 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 (запрошені на 

підставі протоколів № № 87,94,99). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.8. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки площею 0,1090 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській                        

набережній, 4. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

7.1. Гр. Поган Марті Миколаївні земельної ділянки площею 0,0210 га для 

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

(67498,20 грн. з розрахунку на один квадратний метр 321,42 грн.). 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Приватному підприємству "Гроза РД" земельної ділянки площею 0,0358 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Проектній, 7 

(114176,94 грн. з розрахунку на один квадратний метр 318,93 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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7.3. Фізичній особі-підприємцю Корнета Ларисі Петрівні земельної ділянки 

площею 0,0293 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. О. Кошового, 15  (79570,01 грн. з розрахунку на один квадратний метр                 

271,57 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 

8.2. 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 Діані Володимирівні, гр. Бузаш Артуру Володимировичу  

технічної документації із землеустрою виключити наступні слова: «Бузаш 

Артуру Володимировичу» (запрошений на підставі протоколу № 118). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.6. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1.7. 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 дозволу товариству з обмеженою 

відповідальністю  «Пріоритет-2016» на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,0387 га для будівництва та обслуговування 

торгового приміщення (роздрібна торгівля) та комерційних послуг по вул. 

Грибоєдова, б/н з подальшою передачею її в оренду слова «площею 0,0387» 

читати «площею 0,0830 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.7. Пункт 2 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.15 № 

1861 в частині надання дозволу гр. Гвоздь Руслану Валерійовичу на 

підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2) поз. 64 

б визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

9.1.  Звернення Управління з контролю за використання та охороною земель 

Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області щодо актів 
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перевірок, якими встановлено, що рішення Ужгородської міської ради, 

відповідно до яких земельні ділянки передані у власність гр.гр. Малікову 

Ю.Д., Гандері Ю.Ф., Грешко Г.М., Густі Ю.Л., Чаварзі М.І. та Бучок О.В., 

прийнятті з порушенням до вимог земельного законодавства.  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9.2. 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" (запрошені, відповідно протоколу № 122). 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. 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"(запрошені, відповідно протоколу № 122 ). 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. звернула увагу, що документи, відповідно 

до вимог технологічних карток адміністративних послуг, які необхідні для 

прийняття комісією рішень, не завжди надаються в повному обсязі, що, в 

свою чергу, ускладнює розгляд адміністративної послуги у встановлені 

законодавством терміни. 

ВИРІШИЛИ: 1. Звернути увагу ЦНАПу Ужгородської міської ради на 

необхідності чітко дотримуватись переліку та вимог технологічних карток 

адміністративних послуг під час прийняття документів від заявників. 

 2. Звернути увагу відділу землекористування на необхідності 

обов’язкового попереднього погодження всіх заяв, що виносяться на розгляд 

комісії, з управлінням містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


