
ПРОТОКОЛ № 170 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 05.12.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., Прозор Є.І., 

Пономарьов С.Б. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

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. Шовш Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                        

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Ляховцю Василю Івановичу земельної ділянки площею                        

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грушевського з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.3. Гр. Бондаренку Андрію Валерійовичу земельної ділянки площею                        

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грушевського з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Лецо Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0982 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у власність. 

-  Пункт 1.18. рішення  VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.2016 

року №» 410 в частині надання дозволу гр. Лецо Павлу Павловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0851 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Керченській визнати таким, що 

втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою та внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.3. Гр. Галай Юрію Петровичу земельної ділянки площею                       

0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Вишненімецькому з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

правового забезпечення до наступного засідання постійної комісії надати 

висновок щодо можливості задоволенні клопотання в межах чинного 

законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Релігійній громаді української православної церкви «Св. Почаївської 

ікони Божої Матері» земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування громадських та релігійних організацій по вул. Олександра 

Грибоєдова, 24 з подальшою передачею її у постійне користування 

(заявником надано відповідне погодження УЦМКЛ). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Стойка Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                       

0,0093 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                          

вул. Мукачівській, 24, прим. 2 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питаня на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Стойка Нелі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0052 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 29, 

прим. 1 «г» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Іваник Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0430 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Кречка з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Пігош Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,1050 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській, 33 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Ровканич Вікторії Франківні земельної ділянки площею                       

0,1050 га для ведення особистого селянського господарства по                                         

пров. Підвальному, 26 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку землеволодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.10. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,1019 

га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по вул. 

Капітульній з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,2525 

га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по вул. 

Капітульній з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0413 

га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по вул. 

Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,3555 

га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по вул. 

Замкові сходи з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.3. Гр. Цифрі Юрію Михайловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0791) площею 0,0049 га для 

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

Б, поз. 64, 65 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Бєшлику Артему Сергійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0793) площею 0,0050 га для 

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

Г, поз. 72, 73 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0782) площею 

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд Д, поз. 60, 61 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Сірмай Євгену Євгенійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0802) площею 0,0678 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гвардійській – Михайла Салтикова - Щедріна та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Шушковському Віктору Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0357) площею                     

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд 9, поз. 9, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Крйока Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:67:001:0208) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Коритнянській, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0167) площею 0,2494 га для будівництва та 
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обслуговування багатоквартирного житлового по вул. Університетській зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Петьовка Сергію Сергійовичу та гр. Петьовка Ганні Василівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0326) площею                 

0,0108 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Мукачівській, 50/1  та передати її в оренду строком на         років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Янцо Ірині Теодорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0826) площею 0,0405 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Єньківській, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Близниця» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0569) площею 0,0420 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра 

Радищева – Слов’янській набережній зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Чумак Людмилі Леонідівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0178) площею 0,1415 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 82 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Пересоляку Валерію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0007) площею 0,0822 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Кошицькій, 

21 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 



 7 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Гр. Грабар Вірі Степанівні земельної ділянки площею 0,0220 га для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по 

вул. Собранецькій, 84 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4/1. 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»: 

4/1.1 Гр. Лечига Роману Йосиповичу земельної ділянки загальною площею 

0,0270 га на земельні ділянки площами 0,0141 га та 0,0129 га для будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування по вул. Олександра Фединця, 52 «а» з подальшою 

передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити цілісну земельну ділянку в оренді. 

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. Чинчаві Марії Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0425) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Запорізькій, 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Шестидесятному Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0524) площею 0,0363 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Криничній, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Санто Ілдиці Ернивівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0099) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Іоані́кія Базиловича, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Югас Яношне та гр. Шерфезе Кларі Федорівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0571) площею 0,0910 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Перемоги, 140 та передати її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0389) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Канальній, 32 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Бучок Михайлу Михайловичу та гр. Бучок Любові Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0526) площею                    

0,0538 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Братів Тобілевичів, 12 та передати її 

у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.7. Гр. Дуркоті Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0388) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Доманинській, 254 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Слободянюк Олексію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0527) площею 0,0115 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 4 та передати 

її в оренду строком на            років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та передати земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Зубко Марії Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0525) площею 0,0308 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Криничній, 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Конюлич Юлії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0276) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                         

вул. Миколи Лисенка, 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Стасьо Людмилі Василівні та гр. Стасьо Тетяні Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0368) площею                        

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 105 та передати 

її у спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Ровканич Вікторії Франківні та гр. Ревчук Ірині Франківні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0397) площею                        

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Підвальному, 26 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної ділянки 

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

вул. Миколи Бобяка строком на _______ років. 

- Звернення управління правового забезпечення про розгляд питання в суді. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

правового забезпечення до наступного засідання постійної комісії надати 

висновок щодо можливості задоволенні клопотання в межах чинного 

законодавства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.7. Фізичній особі- підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної 

ділянки площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під торговими павільйонами) по вул. Перемоги строком на 5 років  

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.8. Фізичній особі- підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної 

ділянки площею 0,0015 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під торговими павільйонами) по пр. Свободи строком на 5 років 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

6.10.  Товариству з обмеженою відповідальністю "НСЛ" земельної ділянки 

площею 0,4000 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Загорській, б/н строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.11. Фізичній особі- підприємцю Келемен Івану Івановичу земельної ділянки 

площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Мукачівській, 24 «б» строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.12.  Товариству з обмеженою відповідальністю "Пластикові системи" 

земельної ділянки площею 0,1359 га під складом та для його обслуговування  

по вул. Приладобудівників, 3 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.13. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки площею 0,0008 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пр. Свободи, 35/20 та надати її в оренду строком на 3 роки. 

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. 

6.14. Гр. Калюжин Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0993 

га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по Академіка Корольова, 4 «б» та надати її в оренду 

строком на 5 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6/1. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 
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6/1.1. Приватному підприємству «Інформсервіс Ужгород» земельної ділянки 

площею 0,0062 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Кирила та Мефодія, 2 прим. 7  строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4. 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Курах Ірині Андріївні, гр. Курах Наталії Іванівні, гр. Жук Наталії 

Іванівні земельної ділянки площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по  вул. Олександра 

Богомольця, 18/25. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Фізичній особі- підприємцю Андріїв Владі Микола-Володимирівні 

земельної ділянки площею 0,1070 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Закарпатській, 22. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки площею 

0,0860 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Острівній, 9 «а», прим. 2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Грабар Вірі Степанівні земельної ділянки площею 0,0220 га для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по 

вул. Собранецькій, 84. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 128 Земельного кодексу України. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 0,0046 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Швабській, 16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.4. Звернення ГО «СК «Лісоруби» до депутата міської ради Богуславського 

Р.Я. та на підставі листа департаменту міського господарства внести зміни: 

  У пункті 3 рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 

року «Про надання та відмову у наданні згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» площу 2,4437 га викласти в редакції: 1,4437 га та 1,0000 га. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Розглянути питання після 

надання заявником статутних документів та свідоцтва про реєстрацію 

громадської організації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування серії ЗК-015-00063 від 05.12.1997 року.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати визнати таким, що втратив чинність 

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування серії II ЗК № 002448 від 17.02.1998 року.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати визнати таким, що втратив чинність 

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесіями від  22.02.18; 15.05.18; 10.07.18; 

28.08.18; 30.11.18 на довивчення 
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1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) дозвіл 

на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

з подальшою передачею їх у власність: 

1.3. Гр. Щадею Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Поповичу Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 87. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Рега Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 203. (30.10.18) (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Ю.СТАНКО 


