
ПРОТОКОЛ № 163 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 10.10.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Прозор Є.І. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Пономарьов С.Б. , Шевчук Г.В.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

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. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 218 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Лопачак Михайлу Богдановичу земельної ділянки площею                        

0,0075 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, АГК «Сторожницькій» 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. 

1.3. Гр. Шовш Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                        

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів 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. 
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1.4. Гр. Гринчук Андрію Анатолійовичу земельної ділянки 

площею               0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Золотистої з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні.  

1. Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

2. Доручити КП АПБ до наступного засідання постійної комісії надати 

схему генерального плану забудови кварталу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Шимону Івану Петровичу земельної ділянки площею 0,0043 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

Е, місце 36, 37 з подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Повторно запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Яблонському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

200 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Настич Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0601 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 157 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Шигимага Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

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

1.9. Гр. Пристая Олександру Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Залуцькому Ярославу Орестовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.11. Гр. Шевченко Роману Валентиновичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.12. Гр. Гудзану Валерію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка 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. 

1.13. Гр. Софілканичу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кальмана Міксата 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. 

1.14. Гр. Дубякову Юрію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по Слов’янській набережній 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. 

1.15. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка з подальшою 

передачею її у власність. 



 4 

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. 

1.16. Гр. Мешку Аттілі Аттіловичу земельної ділянки площею 0,0615 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Коритнянської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,2500 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія 

Жатковича, б/н 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. 

1.18. Гр. Гендер Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,2500 

га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія 

Жатковича, б/н 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. 

1.19. Гр. Свистак Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія Жатковича, 

б/н 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. 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Данюку Василю Васильовичу земельної ділянки площею                       

0,0276 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черешневій, 66 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.2. Гр. Бережному Андрію Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Корзо, 7 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. 

2.3. Гр. Райніш Марії Олексіївні земельної ділянки площею 0,0206 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Степана Добоша (вул. Пархоменка), 15 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Фізичній особі-підприємцю Поневач Беатрисі Золтанівні земельної 

ділянки площею 0,0204 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Павла Пестеля, 4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1. (Любар В.М.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.5. Гр. Райніш Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0502 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Гагаріна, 

36 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 30» земельної ділянки площею 0,3850 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 30 з 

подальшою передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Повторно доручити 

управлінню містобудування та архітектури до наступного засідання 

постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Кіштулинець Оксані Іллічні земельної ділянки площею                     

0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 29/32 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.8. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки 

площею  0,0027 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по пр. Свободи, 65/4 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Жасмин-14» 

земельної ділянки площею 0,2587 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Оноківській, 14 з подальшою передачею 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. 

2.11. Гр. Гецко Юрію Михайловичу земельної ділянки площею                       

0,0189 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Августина Волошина, 3 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Ващук Світлані Георгіївні земельної ділянки площею 0,0016 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а» 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. 

2.13. Гр. Нитка Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 5 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Холодняку Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора 

Достоєвського, 13 «а»,  гараж № 8 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Ходаничу Перту Михайловичу земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 

«а», гараж № 9 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Басараб Василю Ласловичу земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 4 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Драбчуку Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 

«а», гараж № 1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Сабов Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею   0,0793 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Стародоманинській, 93 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Дорогих Ліні Матвіївні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а», 

гараж № 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20.  Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2281 га для 

будівництва та обслуговування торгово-офісних приміщень по вул. 

Олександра Радищева, 1 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. 

2.21. Гр. Габода Йосифу Йосифовичу земельної ділянки площею 0,0035 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, б/н 

гараж № 4 на території автогаражного кооперативу «Мрія» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником погодження авто гаражного кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.22. Гр. Югас Надії Вікентіївні земельної ділянки площею 0,1585 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 102 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником документів щодо обліку будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Євчинець Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Федора Достоєвського, 13 «а» 

гараж № 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Можайського 

32» земельної ділянки площею 0,7314 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Олександра Можайського, 32 з подальшою передачею 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. 

2.25. Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк» 

земельної ділянки площею 0,1148 га для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ по вул. Корзо, 15 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Студзінському Сергію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0014 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 9/15 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Мінькевичу Максиму Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0073 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії Жемайте, 11 

«а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Заверюха Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,0007 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Золтана Баконія, 4 з подальшою 

передачею її у власність. 
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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. 

2.30. Гр. Покрівчак Маргариті Михайлівні земельної ділянки площею 0,1015 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 

15- вул. Олександра Митрака, 6 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Іудейській релігійній громаді м. Ужгород земельної ділянки площею 

0,0267 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Мукачівській, 47 з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Любар В.М., Станко Ю.Ю., Прозор Є.І.). 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.32. Приватному вищому навчальному закладу "Карпатський університет 

імені Августина Волошина" земельної ділянки площею 0,3145 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Гвардійській, 19 з подальшою передачею її у постійне користування 

(висновок управління містобудування та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 104 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Гр. Дудурич Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,2071 га  для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  

вул. Юрія Нікітіна, 3 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу земельної ділянки площею 0,2396 га  для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної інфраструктури 

по  Студентській набережній з подальшою передачею її в оренду. 

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

  «за» - одноголосно. 

2.36. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Климпуша 5» 

земельної ділянки площею 0,4317 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Дмитра Климпуша, 5 з 

подальшою передачею 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. 

2.40. Приватному акціонерному товариству «Закарпатавтотранс» земельної 

ділянки площею 0,0500 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по  вул. Івана 

Ольбрахта 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. 

3.3. Гр. Мазуру Василю Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0156) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

160 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Павловій Ользі Едуардівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0358) площею 1,1120 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 150 «а» зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Павловій Ользі Едуардівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0359) площею 0,2640 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 150 «а» зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.6. Гр. Бабич Катерині Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0360) площею 0,2561 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 

150 «а» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Закусило Артему Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0157) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

67 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Котик Олександру Анатолійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0830) площею                    

0,0510 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 9 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Дубровському Роману Богдановичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0820) площею                    

0,0648 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 73 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Далекорею Івану Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1802) площею                    

0,0978 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. 

3.11. Гр. Шоляку Михайлу Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1801) площею                    

0,0942 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. 
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3.12. Гр. Рішко Стефанії Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0524) площею 0,0021 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, поз. 6 та 

передати її в оренду строком на _________ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0160) площею 

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

180 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0159) площею 

0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

179 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Ковеню Анатолію Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0823) площею                    

0,0617 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 70 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Котик Валерію Михайловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0839) площею                    

0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 66 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "Єль КФТ" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0277) площею                    

0,2161 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови  по вул. Іштвана Сечені, 29 «а» та передати її в оренду строком на 

_____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.18. Гр. Мацолі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0158) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій, поз. 167 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Волк Дмитру Володимировичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0045) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

139 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Кус Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0300) площею 0,2024 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Університетській, 12 «б» та передати її в оренду строком на _________ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Сулимі Віктору Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0880) площею  0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 97 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Писанчина - Пушавер Олесі Богданівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0167) площею 0,0087 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 «а» 

та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0565) площею 0,1670 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Перемоги, 148 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Личову Сергію Миколайовичу, гр. Личову Миколі Олексійовичу та 

гр. Личовій Світлані Трохимівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0168) площею 0,0035 га для будівництва та 
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обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 63, прим. 3 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити  проект землеустрою. 

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. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 18,1637 га на земельні ділянки площею 1,4440 га, площею 16,5985 га 

та площею 0,1212 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Мартина, 4 з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 4/1. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4/1.1. Гр. Ходаничу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Слави, 33 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду 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. Астахову Володимиру Борисовичу земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0523) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                               

вул. Комунальників, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Чумак Тарасу Юрійовичу земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:68:001:0175) площею 0,0944 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 82 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.3. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:41:001:0517) площею 0,0312 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній, 23 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Шімон-Арпі Жужанні Петрівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:31:001:0347) площею 0,0097 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кошицькій, 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Грицищук Світлані Іванівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:64:001:0028) площею 0,2600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олега Кошового, 6 та передати її в 

оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та передати її в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Туряниці Юрію Яношовичу земельних ділянок кадастровий номер 

2110100000:62:001:0369 площею 0,0921 га) та кадастровий номер 

2110100000:62:001:0370 площею 0,0077  га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дендеші, 12 «а» та передати їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Туряниці Тетяні Василівні земельних ділянок кадастровий номер 

2110100000:62:001:0372 площею 0,0061 га) та кадастровий номер 

2110100000:62:001:0371 площею 0,0106  га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дендеші, 12 «а» та передати їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Ковбин Ірині Тимофіївні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:07:001:0200) площею 0,0195 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Олександра Фединця, 46 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Федьо Кристині Петрівні та гр. Ломпей Роберту Рудольфовичу 

земельної ділянки кадастровий номер 2110100000:33:001:0239) площею 

0,0907 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Андрія Бачинського, 11 та передати 

її у спільну сумісну  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Самчилеєвій Марині Анатоліївні земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0790) площею 0,0316 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Івана Павлова, 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.2.  Гр. Трутнєву Вадиму Сергійовичу  земельної ділянки                               

площею 0,0036 га для прибудови до власного нежитлового приміщення 

(комерційне використання) по вул. Марії Заньковецької, 6/22 строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Станко Ю.Ю., Прозор Є.І., Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.5. Гр. Кирилюку Олександру Івановичу земельної ділянки площею 0,0056 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Конопляній, 10 та надати її в оренду строком на  5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 4. (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю., Козак В.А., 

Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.6. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 0,0430 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництва 

торгово- офісного центру) по вул.  Сріблястій строком на 20 років.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

6.7. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 0,0360 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництва 

торгово- офісного центру) по вул.  Сріблястій, б/н строком на 20 років.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.8. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0020 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Василя Комендаря  (вул. Джамбула) строком на 10 

років. (висновок управління містобудування та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.9. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Михайла Грушевського строком на 10 років. 

(висновок управління містобудування та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.10. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Перемоги, б/н строком на 10 років. (висновок 

управління містобудування та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.11. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0020 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на пл. Кирила і Мефодія строком на 10 років. (висновок 

управління містобудування та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.12. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (кіоск для реалізації тютюнових виробів) по пр. Свободи, 

б/н строком на 10 років. (висновок управління містобудування та 

архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 18 

  «за» - одноголосно. 

6.13. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (кіоск для реалізації тютюнових виробів) на пл. Корятовича 

строком на 10 років. (висновок управління містобудування та архітектури 

надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.14. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0020 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (кіоск для реалізації тютюнових виробів) по вул. Марії 

Заньковецької, б/н строком на 10 років. (висновок управління містобудування 

та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.15. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (торговий кіоск) по вул. Марії Заньковецької, б/н строком 

на 10 років. (висновок управління містобудування та архітектури надано) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тютюновій, 25 та надати її в оренду строком на  5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної ділянки 

площею 4000 кв. м. для будівництва торгово-розважального центру по                          

вул. Миколи Бобяка строком на _______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; (Пономарьов С.Б., Станко Ю.Ю.) 

  «утримались» - 4; 

  «не голосували» - 1 (Козак В.А.). 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 6/1. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 
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6/1.1. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,2386 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Возз’єднання, 39 (поз. 223), № 41 (поз. 220) 

(договір оренди від 01.06.2016 року № 1854). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/2.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ПАРКОВИЙ.2017» земельної ділянки площею 0,2386 га  для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 

39 (поз. 223), № 41 (поз. 220) та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Яночко Андрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0058 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  пр. Свободи, 36. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.2. Гр. Шігімага Вірі Богданівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29/33. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ренесанс»  земельної 

ділянки площею 0,0240 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Швабській, 11. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 6. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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7.5. Гр. Мадяр Руслані Олександрівні земельної ділянки площею 0,0332 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тютюновій, 25. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-2005»  земельної 

ділянки площею 0,0642 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Минайській, 16 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні  земельної ділянки площею 0,5512 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Стрільничній, 34 (643966,96 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 116,83 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

8.2. Гр. Колечко Вадиму Олеговичу  земельної ділянки площею 0,0533 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Українській, 16 «г» (742514,92 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 139,24 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

8.3. Гр. Гонсер Юргену Зігфріду  земельної ділянки площею 0,8606 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Перемоги, 170 (1472228,42 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

171,07 грн.). 



 21 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

8.4. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0072 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по пр. 

Свободи, 29 (30533,76 грн. з розрахунку на один квадратний метр 424,08 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 1. (Прозор Є.І.) 

8.5. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки площею 0,0369 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Залізничній, 3 «а» 

(104002,65 грн. з розрахунку на один квадратний метр 281,85 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.6. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 77 «е» (23070,11 грн. з розрахунку на один квадратний метр 

344,33 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.1. Звернення депутата міської ради Богуславського Р.Я. щодо надання 

земельної ділянки ГО «СК «Лісоруби» площею 1,0010 га по вул. Загорській 

для облаштування спортивної споруди-першого в Україні профільного 

стадіону для проведення матчів з американського футболу. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати звернення депутата міської ради. 

Доручити департаменту міського господарства внести зміни до попереднього 

рішення міської ради щодо поділу земельної ділянки по вул. Загорській. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.В.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.Ю.СТАНКО 


