
ПРОТОКОЛ № 106 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 18.09.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В.,, Козак В.А.,  

Прозор Є.І., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Пономарьов С.Б.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

Губаль О.М. – представник місцевої прокуратури; 

 

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. Даниляку Павлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання  гр. 

Даниляк П.Ю. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 54 а визнати таким, 

що втратив чинність (відповідно протоколу № 94  від 27.06.17 вирішено 

рекомендувати заявнику надати листи згоди землекористувачів за рахунок 

яких відводиться земельна ділянка в районі вул. Дравецької листи не надані). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею              

0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, б/н з 

подальшою передачею її у власність (відповідно протоколу № 102 вирішено 

залишити питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 
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архітектури надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

Висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним на вказану земельну ділянку рішенням міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Венцурику Володимиру Івановичу земельної ділянки площею 0,0999 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Котловинній з подальшою передачею її у власність. 

 - Пункт 1.32. рішення V сесії міської ради VII скликання від 14 липня 

2016 року № 282 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів 

на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 

частині надання гр. Венцурику В.І. земельної ділянки площею 0,0608 га в 

районі вул. Саксаганського, поз. 25 а визнати таким, що втратив чинність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Пристая Олександру Івановичу земельної ділянки площею              

0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Повернутись до розгляду 

заяви після затвердження детального плану території та уточнення місця 

розташування земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Гутай Емілу Івановичу земельної ділянки площею 0,0881 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Повернутись до розгляду 

заяви після затвердження детального плану території та уточнення місця 

розташування земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Дворжака, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок щодо можливості задоволенні клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Сітало Вадиму Анатолійовичу 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. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 1. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Червениці з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

- Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Високої з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури). 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Далекої з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є санітарною зоною кладовища. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Янтарної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Червениці з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 6 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Зоряному з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 - Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Криничної з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після розробки та затвердження 

детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Цигика Ользі Іванівні земельної ділянки площею 0,1650 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 188 з 

подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 
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  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.2. Гр. Стрижаку Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0020 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола з подальшою 

передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Савчур Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, 5 (поз. 32) з 

подальшою передачею її у власність (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,1529 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 164 з 

подальшою передачею її у власність (довідку з сільської ради надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку площі земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Медико-соціальному реабілітаційному центру «Дорога життя» земельної 

ділянки площею 0,5604 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 8-Березня, 46 «в» з 

подальшою передачею її в оренду (відповідно протоколу № 78 від 22.03.17 

вирішено запропонувати заявнику доопрацювати графічні матеріали, 

графіка не перероблена). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю змісту заяви до поданих документів (будівля не є 

житловим будинком). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Тирпак Ілонці Ференцовній земельної ділянки площею 0,0293 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Прикордонній, 1 з подальшою передачею її у власність 

(відповідно протоколу № 83 від 19-20.04.17 вирішено розглянути питання 

після надання заявником документів на нерухоме майно, документи не 

додані). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.7. Гр. Тимчак Марії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0460 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Квітів, 7 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю відповідного погодження співвласника нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Варічкіній Вікторії Вікторівні земельної ділянки площею                 

0,2538 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Горянській, 63 з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Пранничуку Івану Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Будителів, гаражного 

кооперативу «Гудок» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Січ Йосипу Павловичу земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, гараж № 118, 

кооператив «Сторожницькій» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Гаргоц Сільвії Юріївні земельної ділянки площею 0,0----- га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Кошицькій, 22 «б» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки площею 0,0808 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Брестській з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю змісту заяви наданим документам. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Обдирко Зеновію Павловичу земельної ділянки площею 0,0040 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Котляревського з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Булгаковій Ларисі Зіновіївні земельної ділянки площею 0,0045 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Котляревського з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Фізичній особі-підприємцю Ляхову Івану Володимировичу 

земельної ділянки площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Яроцькій, 3/6 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Гах Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, АГК 

«Сторожницький» поз. 15 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

- Відповідь управління правового забезпечення на доручення комісії з 

приводу надання висновку щодо правомірності відведення земельних 

ділянок окремим громадянам на території гаражних кооперативів міста 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу, як учаснику АТО земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0402) площею 0,0096 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, 56 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. Питання 

винести на розгляд сесії міської ради після затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Ужгородському міському пологовому будинку земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:43:001:0285) площею 1,2174 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги вул. Грибоєдова, 20 «б» та передати її в постійне 

користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. Питання 

винести на розгляд сесії міської ради після затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Ляхіну Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0197) площею 0,0186 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Швабській, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. Питання 

винести на розгляд сесії міської ради після затвердження детального плану 

території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Відокремленому підрозділу громадської організації «Товариство 

сприяння оборони України (ТСО України)» в Закарпатській області 

земельної ділянки площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 з подальшою передачею її 

в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою та надати земельну ділянку в оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. 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»: 

 - Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 6,0000 га на земельні ділянки площами 1,4006 га, 0,4485 га та 4,1509 

га по вул. Заньковецької з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Сечені 50» 

земельної ділянки площею 0,5687 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Сечені, 

50 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури 

розробити проект розподілу території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.4. Гр. Сентипал Ірині Михайлівні земельної ділянки площею 0,0597 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лобачевського, 46 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Михайлишину Руслану Ярославовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0267) площею 0,0022 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45 прим. 49 

та  передати її в оренду строком на ______ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

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

Питання винести на розгляд сесії міської ради після затвердження детального 

плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Гуткай Олександру Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0286) площею 0,0355 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Руській, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Панову Володимиру Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0194) площею 0,0285 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Капітульній, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Мондок Іллі Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0220) площею 0,0589 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Декабристів, 19 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Баран Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0353) площею 0,0448 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дендеші, 62 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Коштурі Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0348) площею 0,0539 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Технічній, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Балацюк Світлані Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0509) площею 0,0527 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  

пров. Криничному, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Тирпак Валентині Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0291) площею 0,0424 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Нахімова, 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Барна Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:03:001:0365) площею 0,0703 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Буковинській, 11 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Стойці Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0400) площею 0,0209 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Верещагіна, 4 «г» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Семаль Вікторії Томашівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0195) площею 0,0428 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Східній, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Небесник Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0162) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Гагаріна, 60 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Войтович Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0272) площею 0,0267 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Панькевича, 84 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.14. Гр. Копальчик Роману Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0367) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Осетинській, 8 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.15. Гр. Муриник Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0368) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Слави, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.16. Гр. Пиреу Віра-Ліді Йосифівні, як дружині загиблого в АТО земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0164) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.17. Гр. Балог Василю Ференцовичу, гр. Агоста Інгреті Йосипівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0207) площею 0,0307 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по по вул. Прикордонній, 6 та передати її у спільну часткову 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.18. Гр. Роль Мирославі Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0197) площею  0,0236 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Борканюка, 41 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.19. Гр. Літак Галині Юріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0293) площею  0,0037 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Баконія, 2 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. Питання винести на розгляд сесії міської ради після 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.» земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови  на пл. Б. Хмельницького, 21 строком на 25 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна 

компанія» земельної ділянки площею 0,0600 га під власною будівлею та для 

її обслуговування по Слов’янській набережній,7  строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Гр. Шитьману Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0235 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування  по вул. О. Фединця, 16 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - ); 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

8. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки : 

8.1. Гр. Бурдай Віті Юріївні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грибоєдова, 4 (договір оренди 

землі від 26.07.2013 року № 1605). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

 

9. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
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9.1.  Фізичній особі-підприємцю Губковичу Василю Михайловичу земельної 

ділянки площею 0,0015 га під власним майном та для його обслуговування 

по вул. Грушевського, 25. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

9.2. Фізичній особі-підприємцю Сливці Михайлу Михайловичу земельної 

ділянки площею 0,0004 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. Собранецькій, 

118/2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Залишити земельну ділянку на умовах оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Фізичній особі-підприємцю Король Ользі Павлівні земельної ділянки 

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

пр. Свободи, 35/50. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна 

компанія» земельної ділянки площею 0,0600 га під власною будівлею та для 

її обслуговування по Слов’янській набережній,7. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

10.1. Гр. Каплар Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0120 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Другетів, 69 (30008,40 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 250,07 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, застосувавши до ціни продажу коефіцієнт 2.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5% 

  «утримався» - 1. (Бабидорич В.В.) 

10.2. Фізичній особі підприємцю Кокуці Наталії Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0170 га для будівництва та обслуговування будівель 
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торгівлі по вул. Заньковецької, 77 «а»  (56491,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  332,30 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, застосувавши до ціни продажу коефіцієнт 1,5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Фізичній особі підприємцю Суботі Оксані Іванівні земельної ділянки 

площею 0,0360 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Собранецькій  (108774,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

302,15 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, застосувавши до ціни продажу коефіцієнт 1,5. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


