
ПРОТОКОЛ № 176 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 23.01.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А.,  

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І. – 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. Конопляник Олегу Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0520 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі пров. Вишненемецький з подальшою передачею її 

у власність (комісія АТО вирішила рекомендувати профільній комісії 

задовольнити клопотання). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявністю раніше зареєстрованою заявою учасника бойових дій на дану 

земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0099 га для 

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

Л з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із раніше прийнятим рішенням міської ради щодо зазначеної земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Костюк Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0982 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стрільничної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із ухвалою суду щодо вказаного питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Дудаку Віктору Богдановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стрільничної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із ухвалою суду щодо вказаного питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ткачуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стрільничної з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із ухвалою суду щодо вказаного питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Бурчину Василю Павловичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. 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 

(висновок юридичного управління надано). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати, як виняток, надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою, враховуючи раніше прийняте рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.4. Лешку Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22 прим. 3 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оноківська 16» 

земельної ділянки площею 0,2480 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Оноківській, 16 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. 

2.6. Приватному підприємству «ЗЕМГРУПП» земельної ділянки площею 

0,0434 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Богдана Хмельницького, 2 «а» з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Келемен Ігорю Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0212 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Василя Докучаєва, 25 з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «8 Березня 30» 

земельної ділянки площею 0,8019 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 8- 
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Березня, 30 з подальшою передачею її в постійне користування (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10.  Гр. Ігнат Володимиру Антоновичу та Ігнат Марії Василівні земельної 

ділянки площею 0,0166 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Дмитра Вакарова, 5/3 з подальшою передачею 

її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Іваниковичу Петру Петровичу земельної ділянки площею              

0,0081 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 А, 

гараж № 1, ряд «Л2» гаражний кооператив «Політ» з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-1» земельної 

ділянки площею 0,0814 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

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

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-2» земельної 

ділянки площею 0,7023 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Миколи Бобяка, 15 «д», прим. 1 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-3» земельної 

ділянки площею 2,5847 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

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

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.15. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Минайська, 18 

Г» земельної ділянки площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 18 «Г» 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. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.3. Гр. Долгош Владиславу Міклошевичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0308) площею                     

0,0995 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Оноківській та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Медведєву Валерію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0205) площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Острівній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Фізичній особі-підприємцю Семйон Романасу Михайловичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0400) площею 0,0120 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 152 «а» 

та передати її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Керченське-

Ужгород» (кадастровий номер 2110100000:29:001:0293) площею 0,6065 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Керченській, 7-7 «а» та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Маленковій Еллі Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:64:001:0065) площею 0,4284 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
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переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  вул. Олександра 

Блистіва, 20 та передати її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Семенову Олександру Олександровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0168) площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

168 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

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. Відповідно до п.1 Перехідних положень Земельного кодексу України, гр. 

Сушальському Андрію Григоровичу, як спадкоємцю Лошак Меланії 

Юріївни, (на підставі рішення XVIII сесії III скликання від 29 грудня 1999 

року) земельної ділянки площею 0,0680 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Тернопільській, 1 з подальшою реєстрацією права власності.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Лукан Сергію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Сушкет Василю Володимировичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 4/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації 

із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 
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- Релігійній громаді Української Православної церкви Київського 

Патріархату м. Ужгород (Преображення господнього) земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:57:002:0025) площею 0,0342 га для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій по вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 8 «Б» та передати її в 

постійне користування. Припинити дію договору оренди  16 лютого 2006 

року. 

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. Комоні Катерині Янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0434)  площею 0,0323 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Львівській, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Гібалюк Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0199) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Лучкая, 13 «а» та передати її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Мага Інні Іванівні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0398 площею 0,0152 га), (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0397 площею 0,0682 га) та (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0399 площею 0,0076 га)  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Перемоги, 56 та передати їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Черномордіній Валентині Нел’ївні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0399)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Глибокій, 13 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Сушальському Андрію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1791)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, 161 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Гусейновій Людмилі Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:002:0050)  площею 0,0801 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Міклоша Берчені, 97 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Гусейновій Людмилі Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:002:0049)  площею 0,0195 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Міклоша Берчені, 97 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

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. Фізичним особам-підприємцям Гецко Василю Івановичу та Штефку 

Михайлу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0970 га для будівництва 

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

Гецко В.І. присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Палапі Олександру Борисовичу  земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Єньківській, б/н (162360,00 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр 180,40 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Палапі Олександру Борисовичу  земельної ділянки площею                            

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській, б/н (180220,00 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 180,22 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Лозан Михайлу Федоровичу  земельної ділянки площею                            

0,0021 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Шандора Петефі, 25/12 (9617,37 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 457,97 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч - Уж» земельної 

ділянки площею 0,0410 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Федора Потушняка (Благоєва), 1 «а» (124783,50 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 304,35 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 ТОВ "АГРАРІЯ КПД" щодо припинення ПАТ 

"Машинобудівний завод "ТИСА" права постійного користування земельною 

ділянкою площею 18,1637 га (кадастровий номер 2110100000:65:001:0063). 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії, 

розглянути питання за участі всіх сторін конфлікту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.2. Скарга гр. Кость М.М. (пров. Єгерський,1) від 27.12.2018 № 01-16/743. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Розглянути питання після 

надання управлінням правового забезпечення інформації щодо питання, 

вказаного у скарзі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, запропонований відділом землекористування 

для виїзного  засідання постійної комісії 

 

 1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. 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: 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. 

1.2. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. 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: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування звернутися до ДВНЗ «УжНУ» щодо підтвердження, що 

зазначена земельна ділянка не відноситься до територій закладу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. 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: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування звернутися до ДВНЗ «УжНУ» щодо підтвердження, що 

зазначена земельна ділянка не відноситься до територій закладу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.6. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.7. 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: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування звернутися до ДВНЗ «УжНУ» щодо підтвердження, що 

зазначена земельна ділянка не відноситься до територій закладу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Іванцику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                       

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інформсервіс" земельних 

ділянок площею 0,0469 га та 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 15 з подальшою передачею їх 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником погодження сусіднього ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Льва Толстого, 

4» земельної ділянки площею 0,0433 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Льва Толстого, 4 з подальшою 

передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

2.1. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні земельної ділянки площею 0,0489 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Українській, 52 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Гр. Копрушак Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею                       

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 52 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. 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: Залишити питання на довивченні. Розглянути питання після 

надання департаментом міського господарства інформації щодо припинення 

договору оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Ващиліній Надії  Михайлівні земельної ділянки площею                       

0,0081 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Льва 

Толстого, 3 з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею                       

0,0288 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лікарняній, 3 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству 

"Джокер-Клуб" земельної ділянки площею 1158 кв.м. під власною будівлею 

та для її обслуговування по вул. Олександра Бородіна, 69 строком на 5 років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Руснак Яну Яновичу земельної ділянки площею 0,0918 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бориса Тлехаса, 97 та надати її в оренду строком          років. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Штець Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0014 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для влаштування входу до 

власного магазину) по  вул. Перемоги, 165, прим. 4 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
 

Розгляд заяв, знятих сесією на довивчення. 

 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 96. (15.05.18) (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 94. (15.05.18) (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Ю.СТАНКО 


