
ПРОТОКОЛ № 175 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 16.01.2019         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. Пономарьов С.Б., 

Прозор Є.І. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та стратегічного планування; 

Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Яцків О.І. – заст. директора департаменту міського господарства; 

Олексіюк С.М. – директор Ужгородського міського центру зайнятості; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец.роботи; 

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

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХХХІІ сесії міської ради. 

ІІ. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. 

 

1. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1401 з 

доповненням «Про затвердження Стратегії розвитку міста «Ужгород – 2030». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1402 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Травіна О.В. представила проект рішення № 1403 «Про 

зміни до Положення про бюджет громадської ініціативи м. Ужгород.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1404 «Про 

надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста.» 

ВИСТУПИЛИ: Станко Ю.Ю. запропонував доповнити проект рішення 

пунктом наступного змісту:  

«1.4 Гр. Волощуку Андрію Михайловичу, 1961 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, пр. Свободи, 51/47, особа з інвалідністю 2 групи загального 

захворювання, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

*********), на лікування і придбання ліків у сумі 5000,00 грн.;» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1405 «Про 

надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів.» (Міський територіальний центр соціального 

обслуговування). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М. представив проект рішення № 1406 «Про 

зміни та доповнення до Програми зайнятості населення на період до 2020 

року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1407 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1408 «Про 

зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1409 з 

доповненнями 1,2 «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1410 «Про зміни 

до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1411 з 

доповненням «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1412 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Генерала Свободи, 7). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1413 «Про 

доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ скликання 21 квітня 2016 

року № 178.» (вул. Тлехаса,79/56). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1414 «Про 

припинення права користування земельною ділянкою.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1415 «Про 

передачу об’єкта.» (каналізаційні мережі). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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16.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення (проект № 1416 ) 

Про передачу об’єктів. (водопровідні мережі). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1417 «Про 

розмір орендної плати.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1418 «Про 

затвердження договору щодо зміни засновника засобу масової інформації 

«Ужгород». Просив внести наступні зауваження до проекту рішення: «1. 

Викласти пункт1 проекту рішення у наступній редакції: «Затвердити договір 

про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови і 

тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації «Ужгород» 

/газета «Ужгород» в редакції, що додається та уповноважити заступника 

міського голови Білака О.П. на його підписання». 

2. Внести зміни до додатку до проекту рішення, а саме: доповнити договір 

пунктом 3.3. наступного змісту: «Засновник гарантує погасити дебіторську 

заборгованість Правонаступника, що виникла перед третіми особами в 

розмірі 72629,08 грн.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19. СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1419 «Про 

затвердження положень.» 

ВИСТУПИЛИ: Станко Ю.Ю. просив доповнити проект рішення 

наступними зауваженнями: У додаток 2 проекту рішення речення: «Відділи 

очолюють начальники відділів» доповнити текстом: «які одночасно є 

заступниками начальника управління». 

Пункт 5.9 додатку 2 Положення викласти у наступній редакції: «5.9. За 

відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник 

начальника управління, начальник відділу відповідно до розпорядження 

міського голови» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.). 

20. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1420 

«Про найменування нових вулиць міста.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1421 

«Про найменування нових вулиць міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1235 

«Про найменування вулиць та площі міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23. СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1234 

«Про перейменування вулиць.» 

ВИСТУПИЛИ: Пономарьов С.Б. висловився проти запропонованого 

проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «проти» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

24. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1422 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.14, 1.15, 1.21, 1.30, 1.31, 1.32. 1.33, 1.34  відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. В пункті 1.28 відмовити у задоволенні клопотання  на підставі 

рекомендації постійної комісії з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення 

АТО та родинам загиблих воїнів та у зв’язку з наявністю раніше поданої 

заяви на дану земельну ділянку. 

3. В пункті 1.29. рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв'язку із зайнятістю земельної ділянки. 

4. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1423 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1424 з 

доповненням «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.21, 3.2 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. У пункті 1.10. доповнити назву вулиці Митрака ім’ям Олександр та 

рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі не виконання 

попереднім орендарем ст. 34 Закону України «Про оренду землі». 

3. У пункті 2.12., у зв’язку із технічною помилкою,  виправити площу 0,1050 

га на 0,1216 га 

4. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1425 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 1.6. цільове призначення земельної ділянки 

доповнити наступними словами: «з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури.» 

2. Пункт 1.13 відправити на довивчення, у зв’язку із необхідністю перевірки 

розміщення земельної ділянки на відповідність до детального плану 

території. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1426 з 

доповненням «Про надання згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.2, 2.1 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. У пункті 2.3. текст : «земельної ділянки загальною площею 0,2449 га на 

земельні ділянки» викласти в редакції : «на об’єднання земельних ділянок 

площами». 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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29.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1427 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1428 «Про 

поновлення дії договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.1, 1.2 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. Пункт 1.3 зняти на довивчення з метою перевірки підтвердження сплати 

орендної плати за земельну ділянку. 

3. В пунктах 1.11 та 1.14 відмовити у задоволенні клопотань на підставі 

висновку управління правового забезпечення. 

4. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

31.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1429 «Про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.4  відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до протоколу постійної комісії. 

2. В пункті 1.1. виправити адресу 18/25 на 18/22, гр. Жук Натілії Іванівні 

замінити на гр. Жук Назарію Володимировичу. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії  з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

32.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1430 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Бондюк Н.І.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

33.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1431 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» ( гр. Гергель В.О.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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34.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив представив проект рішення № 

1432 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.» ( гр. Гонсер Ю.З.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

35.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1433 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Кальницька М.А.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

36.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1434 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» ( гр. Колечко В.О.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

37.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1435 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Копча І.І.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

38.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1436 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» ( гр. Рошко Г.Й.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

39.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1437 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» ( гр. Салтикова Н.В.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

40.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1438 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Ухаль О.І.) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

41.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1439 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» ( гр. Хома Ю.Д.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

42.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1440 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Шеремет О.В.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

43.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1441 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ТОВ «ПРІОРИТЕТ – 2016»). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

44.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1442 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ТОВ «РК Ужгород»). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

45.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1443 «Про 

зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

46.  СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 1444 «Про зміни до 

персонального складу постійної комісії». (відповідно до заяви Любара В.М.). 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. запропонувала доповнити проект 

наступним зауваженням: «Викласти назву проекту рішення у новій редакції, 

а саме: «Про зміни до кількісного та персонального складу постійної 

комісії». 
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Зменшити кількісний склад постійної комісії з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури до 7 депутатів та внести 

зміни до відповідних рішень міської ради.» 

 Любар В.М. просив підтримати проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленого зауваження. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

47.  СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів щодо запобігання підвищення 

тарифів на електроенергію. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. 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. 

(Копія Ухвали Закарпатського апеляційного суду від 17.12.2018 по справі № 

308/11267/18 додається) 

1.3. Гр. Ропаничу Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.); 

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

1.4. Гр. Грохольському Олегу Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.); 

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

1.5. Гр. Пилипчуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.); 

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

1.6. Гр. Мендикаш Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.); 

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

1.7. Гр. Шимоні Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0750 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.); 

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

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.4. Приватному підприємству «РОТОР» земельної ділянки площею 0,8300 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Миколи Бобяка, 15 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Любар В.М.) 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП К»  земельної 

ділянки площею 2,2651 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Миколи Бобяка, 15 «д» з подальшою передачею 

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Любар В.М.); 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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2.6. Приватному акціонерному товариству «МОДУЛЬ М» земельної ділянки 

площею 7,2000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Миколи Бобяка, 15 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Любар В.М.)); 

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

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.8. Гр. Давидову Олександру Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0170) площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 98 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Каганцю Івану Степановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0381) площею                     

0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Райдужній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Сахно Наталії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0401) площею 0,0787 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Дендеші, 144 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Козуб Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0282) площею 0,0071 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22, прим. 2 «а» та передати 

її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Дурневичу Антону Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0353) площею 0,0845 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Університетської та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0352) площею 0,1029 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 42 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.4. Гр. Нагорняк Наталії Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,0036 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бориса 

Тлехаса (вул. Марії Заньковецької), 75 "а" прим. 3 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Любар В.М.) 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Дзюба Олександру Олеговичу  земельної ділянки площею                            

0,0410 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Перемоги (вул. Капушанській), 3/6 (165910,60 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 404,66 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 


