
ПРОТОКОЛ № 130 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 24.01.2018         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.Б. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 
ВІДСУТНІ:  
Бабидорич В.М., Козак В.А. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Лайкун М.І. – заступник начальника відділу землекористування; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління містобудування та архітектури; 

Терлецький Е. – представник громадськості. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин (перелік 24.01.18). 

 

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. Дей Євгену Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н з 

подальшою передачею її у власність (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.2. Гр. Семакову Валентину Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н 

з подальшою передачею її у власність (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.3. Гр. Майбороді Павлу Олексійовичу земельної ділянки площею      

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н 

з подальшою передачею її у власність (присутній). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.4. Гр. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 67 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.5. Гр. Шоляк Олександру Йосиповичу земельної ділянки площею          

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Залишити питання на довивченні.  

2. 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. Бринзей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 96 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

1.7. Гр. Лазур Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 94 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

1.8. Гр. Гаврилку Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2  поз. 166 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на до вивчення відділу 

землекористування, з метою детального аналізу матеріалів та уточнення 

розташування земельної ділянки на позиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

1.9. Гр. Готрі Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 164 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на до вивчення відділу 

землекористування,  з метою детального аналізу матеріалів та уточнення 

розташування земельної ділянки на позиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 1.10. Гр. Волянюк Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0630 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 93 з подальшою передачею її 

у власність. 

  - Пункт 1.47. рішення VI сесії міської ради VII скликання від 

30.08.2016 року № 362 в частині надання дозволу гр. Волянюк Г.І. на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської  визнати таким, що втратив чинність (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 1.11. Гр. Митровичу Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н 

з подальшою передачею її у власність (відповідно до протоколу № 128 

вирішено залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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1.12. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею  

0,0699 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею 

її у власність (відповідно до протоколу № 129 вирішено залишити питання 

на до вивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури (земельна 

ділянка знаходиться у зеленій зоні). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

1.13. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність (відповідно до протоколу № 128 вирішено залишити питання на до 

вивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури (земельна 

ділянка знаходиться в охоронній зоні кладовища). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

  

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 2.1. Гр. Симканичу Вікентію Дьердьевичу земельної ділянки площею 

0,1306 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 

97 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання оскільки частина 

земельної ділянки знаходиться в межах червоних ліній. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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 2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне мале 

підприємство «Тіп-Топ» земельної ділянки площею 0,1500 га для 

обслуговування будівель комерційного призначення по вул. Василя 

Комендаря (Джамбула), 54 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання оскільки частина 

земельної ділянки потрапляє в охоронну зону ГРП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

2.4. Гр. Ходанич Вікторії Юріївні земельної ділянки площею 0,0100 

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

подальшою передачею її у власність.  

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. повідомив присутніх, що від заявниці до відділу 

землекористування надійшли всі необхідні документи, тому, враховуючи 

нововиявлені обставини, запропонував членам комісії питання гр. Ходанич 

В.Ю. розглянути повторно. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.5.  Гр. Чуга Корнелії Робертівні земельної ділянки площею 0,0042 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському,                    

поз. 16 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.6. Гр. Тирличу Василю Васильовичу земельної ділянки площею               

0,0122 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Руській, 7/1 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.7. Гр.гр. Бабець Лесі Миронівні, Харищак Катерині Євстахіївні, 

Харищак Мирону Івановичу, Брензович Оксані Миронівні земельної ділянки 

площею 0,0107 га для будівництва та обслуговування нежитлових приміщень 

по  вул. Бородіна, 4 прим. 37 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

 

 2.8. Гр. Сухолову Едуарду Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 

«а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 4 з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Залишити питання на довивченні. 

2. Доручити управлінню правового забезпечення здійснити 

перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме 

майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.9.  Гр. Трохимець Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 

площею 0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Гвардійській, 32 «а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 19 з подальшою передачею її 

у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Залишити питання на довивченні. 

2. Доручити управлінню правового забезпечення здійснити 

перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме 

майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.10. Гр. Трохимець Віктору Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Гвардійській, 32 «а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 16 з подальшою передачею її 

у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Залишити питання на довивченні. 

2. Доручити управлінню правового забезпечення здійснити 

перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме 

майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.11. Гр. Опріш Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а» УКГ 

«Політ» ряд «Л» поз. 25 з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Залишити питання на довивченні. 
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2. Доручити управлінню правового забезпечення здійснити 

перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме 

майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.12. Гр. Ільницькому Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 

«а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 7 з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Залишити питання на довивченні.  

2. Доручити управлінню правового забезпечення здійснити 

перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме 

майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.13. Гр. Шахрайчуку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,0049 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Гвардійській, 32 «а» УКГ «Політ» ряд «Л» поз. 1 з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Залишити питання на довивченні.  

2. Доручити управлінню правового забезпечення здійснити 

перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме 

майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 2.14. Гр. Вагерич Катерині Іванівні земельної ділянки площею 0,0060 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській,4 

«в» 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. Кушіль Івану Никифоровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0250) площею                      

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 

2), поз. 5 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3.2. Гр. Логойді Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0329) площею 0,0859 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Героїв, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3.3. Гр. Сливці Сільвії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0263) площею 0,0980 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Соколиній, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 3.4. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0263) площею 0,0067 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  по вул. Заньковецької, 77 «е» та передати в 

оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з 

ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

4.1. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака  

земельної ділянки загальною площею 1,3200 га на земельні ділянки площею 

0,7168 га та площею 0,6036 га для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків в районі вул. Марії Заньковецької – Бориса Тлехаса. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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4/1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 - Товариству з обмеженою відповідальністю "Ветеран" земельної 

ділянки площею 0,3500 га під виробничі споруди по вул. Шумній, 2 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

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. Кречун Ганні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0201) площею 0,0439 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Золотій, 29 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. 

 

 5.2. Гр. Вайді Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0225) площею 0,0599 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Врабеля, 14  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. Фоміній Марині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0378) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Слави, 59  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. 
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 5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

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

«Про землеустрій»: 

 -  Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель Ужгород» 

земельні ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0269) площею 

0,2273 га та (кадастровий номер 2110100000:16:001:0268) площею 0,2384 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. 

Богдана Хмельницького передати в оренду строком на 38 років 

 - Внести зміни до договору оренди землі № 1857 від 11.07.2016 року. 

 - Земельні ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0266) 

площею 0,0,0105 га, (кадастровий номер 2110100000:16:001:0270) площею 

0,0250 га та (кадастровий номер 2110100000:16:001:0267) площею 0,3988 га  

перевести в землі запасу міста з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та передати земельні ділянки в оренду строком на 5 років.  

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. Фізичній особі-підприємцю Лешанич Марії Василівні земельної 

ділянки площею 0,0080 га  для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Грушевського, 27 строком на_______ років. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

переходом права власності на нерухоме майно. 

2. Управлінню правового забезпечення здійснити перевірку з метою 

з’ясування належності нерухомого майна тій чи іншій особі.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно 

 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної 

ділянки площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по                          

вул. Миколи Бобяка строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної 

ділянки строком на 5 років. 

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. 
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 7.1. Гр. Сивоус Марії Дмитріївні земельної ділянки площею 0,0034 га 

для добудови до офісного приміщення по вул. Минайській, 8/58. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

 8.1. Гр. Данч Тамарі Олександрівні  земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                   

вул. Перемоги, 157 «а» (152130,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

304,26 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 8.2. Гр. Спех Михайлу Михайловичу  земельної ділянки площею 0,0900 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

по вул. Оноківській, 4 «а» (245799,00 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 273,11 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

 9.1. У пункті 2.3. рішення XV сесії міської ради VII скликання від 

12.09.2017 року № 772 «Про надання та відмову наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині наданні 

гр. Малець Олександру Омеляновичу дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Декабристів-Пирогова, гараж № 10 змінити 

написання, а саме «під плямою забудови» писати «площею 0,0065 га». 

ВИРІШИЛИ:  

1. Залишити питання на довивченні.  

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 9.2. Пункт 1. рішення V сесії міської ради V скликання від 05.03.2010 

року № 1382  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
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на земельні ділянки» в частині надання гр. Сахно Наталії Іллівні дозволу на 

складання технічної документації на земельну ділянку по вул. Дендеші, 144 

та пункт 1.1. рішення XV сесії міської ради VI скликання від 28.12. 2012 року 

«Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати такими, що втратили 

чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Сахно Наталії Іллівні надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0826 га для 

ведення особистого селянського господарства  по вул. Дендеші, 144 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

10.1. Звернення Головного управління Держгеокадастру у 

Закарпатській області, щодо розпорядження голови облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до уваги. Доручити відділу 

землекористування підготувати окремий проект рішення до розгляду на 

сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 

 


