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ПРОТОКОЛ № 151 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 27.06.2018 року        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. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління містобудування та архітектури; 

Терлецька І. – представник громадськості. 

Бойко Б.Б. – адвокат, представник гр. Вакули М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

     

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

подальшою передачею її у власність (довивчення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити питання на до вивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.2. Гр. Оравському Душану Ервіновичу земельної ділянки площею               

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 166 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити питання на до вивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.3. Гр. Соловйову Вадиму Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. (відповідно до протоколу № 145 вирішено залишити 
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питання на до вивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури 

до наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

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

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

місце 36, 37 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. Заявнику 

донести до відділу землекористування погоджуючі документи від УГК 

«Політ». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.5. Гр. Лешку Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0742 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.6. Гр. Готрі Дмитрію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.7. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Боб`яка, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.9. Гр. Лешаничу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0744 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Зоряний, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.10. Гр. Мешку Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0095 га 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.11. Гр. Чухті Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.13. Гр. Щадей Василю Васильовичу 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 (відповідно до 

протоколу № 147 вирішено залишити питання на до вивченні. Доручити 

управлінню містобудування та архітектури до наступного засідання комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.14. Гр. Метрополь Віталію Вадимовичу земельної ділянки площею 0,0800 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(комісія з розгляду заяв учасників АТО рекомендує відмовити у задоволенні 

клопотання, у зв'язку з тим що зазначена ділянка є прибудинковою територією 

ОСББ.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.15. Гр. Гребінь Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 159 з подальшою передачею 

її у власність. (комісія з розгляду заяв учасників АТО рекомендує розглянути 

звернення комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.16. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 70 з 

подальшою передачею її у власність. (комісія з розгляду заяв учасників АТО 

рекомендує відмовити у задоволенні клопотання, у зв'язку з наявністю раніше 

поданої заяви на дану земельну ділянку). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.17. Гр. Комарницькому Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 

0,0559 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов'їної з подальшою 

передачею її у власність. (комісія з розгляду заяв учасників АТО рекомендує 

відмовити у задоволенні клопотання, оскільки земельна ділянка закріплена за 

будинковолодінням гр. Данило Г. С. по вул. Солов’їній, 9). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.18. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою 

передачею її у власність. (комісія з розгляду заяв учасників АТО рекомендує 

відмовити у задоволенні клопотання, оскільки земельна ділянка знаходиться в 

межах огорожі будинковолодіння по вул. Запорізькій). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку комісії з розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.19. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Іспанській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.20. Гр. Должикову Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 159 з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати направити клопотання на розгляд комісії з 

розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.21. Гр. Трачук Ользі Володимирівні, як дружині загиблого учасника 

бойових дій в зоні проведення АТО, земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.22. Гр. Далекорей Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Механізаторів з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.23. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею    

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

подальшою передачею її у власність (відповідно до протоколу № 147 вирішено 

залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.24. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0066 га 

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

ряд № 4 поз.9 з подальшою передачею її у власність (відповідно до протоколу 

№ 147 вирішено залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.25. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (відповідно до протоколу № 147 вирішено залишити 

питання на до вивченні. Доручити управлінню містобудування та архітектури 
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до наступного засідання комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

1.26. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельних ділянок площею                    

0,1000 га для ведення особистого селянського гоподарства в районі                 

вул. Оноківської, № 1 та площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 

гоподарства в районі вул. Клімента Тімірязєва, № 2 з подальшою передачею їх 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.34. Гр. Устюговій Тетяні Петрівні  (як сестрі загиблого учасника АТО) 

земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Собранецької, масив 2, поз. 167 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.35. Гр. Гелетей Андрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати направити клопотання на розгляд комісії з 

розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.36. Гр. Михайлюку Юрію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 86 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати направити клопотання на розгляд комісії з 

розгляду заяв учасників АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.37. Гр. Тельнову Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.38. Гр. Качуру В’ячеславу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 215 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймало участі в голосуванні – 1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення прийнято. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 2.3. Православній релігійній громаді УПЦ (Хресто-Воздвиженська) 

земельної ділянки площею 0,5000 га для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій на розі вул. Швабської та пл. 

Кирила та Мефодія, 4 з подальшою передачею її в постійне користування 

(відповідно до протоколу № 143 вирішено залишити питання на до вивченні. 

Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.7.  Гр. Янцо Ірині Теодорівні земельної ділянки площею 0,0405 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській, 26 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.8. Гр. Чаварзі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 214 по  вул. 

Минайській, 20 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.9. Гр. Ружицькій Маріанні Янківні земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Іскра» гараж № 76 по вул. Марії 

Заньковецької, 30 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.10. Гр. Ємшановій Надії Володимирівні земельної ділянки площею 

0,1633 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 303 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.11. Гр. Фариничу Івану Павловичу земельної ділянки площею 0,0866 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 132 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.12. Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк 

України» земельної ділянки площею 0,0822 га для будівництва та 

обслуговування будівель кредитно – фінансових  установ по                               

вул. Міклоша Берчені, 58 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.13. Гр. Нестеренку Віктору Яковичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Доманинській, 195 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2.14. Гр. Нестеренко-Шатро Ернесто-Валерію Вікторовичу земельної 

ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                        

вул. Степана Руданського, 5 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Козак В.А.) 

Рішення прийнято. 

 2.15. Гр. Грешку Михайлу Степановичу земельної ділянки площею       

0,0550 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 195, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Козак В.А.) 



9 

 

Рішення прийнято. 

 2.16. 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. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення прийнято. 

 2.17. Гр. Грига Ларисі Михайлівні земельної ділянки площею 0,2000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 156 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення прийнято. 

 2.18. Державній установі «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства Внутрішніх Справ України по Закарпатській області» земельної 

ділянки площею 0,3715 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. Олександра Грибоєдова, 12 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із наявним на зазначену земельну ділянку рішенням міської ради 

про надання земельних ділянок учасникам бойових дій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення прийнято. 

 2.19. Гр. Червеняку Тарасу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,2149 

га для ведення особистого селянського господарства по                                              

вул. Стародоманинській, 69 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення прийнято. 

 2.20. Житлово-будівельному кооперативу "Горняк" земельної ділянки 

площею 0,0895 га для облаштування автомобільної стоянки по вул. Олександра 

Богомольця, 28 з подальшою передачею її в постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.21. Гр. Тебінці Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0026 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (для розширення балконів та переобладнання 

їх в закриту веранду) по вул. 8-го Березня, 24/39 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 ЗКУ та у зв’язку із відсутністю на земельній ділянці 

нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.22. Гр. Ковачу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1383 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 84 

"а" з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.23. Приватному вищому навчальному закладу "Карпатський 

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

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

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

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.24. Гр. Пайді Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,2290 га для 

обслуговування власного об`єкту нерухомості (блоку інженерних споруд) на 

Слов'янській набережній, 39 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.25. Гр. Скриннику Євгенію Георгійовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 7 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 2.26. Гр. Ковальчуку Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,1700 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Тихій, 20 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.27. Гр. Химинцю Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Айвазовського, 18, 

гар. 1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.28. Гр. Лустиг Олегу Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0124 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. вул. Перемоги, 10 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.29. Гр. Маленковій Еллі Сергіївні земельної ділянки площею 0,4284 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. вул. Олександра Блистіва, 20 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

Не приймав участі у голосуванні – 1. (Козак В.А.) 

Рішення прийнято. 

 2.30. Гр. Синькевич Ользі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0123 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування 

торгового павільйону "кафе швидкого приготування") по вул. Возз'єднання - 

Слов’янська набережна, б/н з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.31. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки площею 0,0090 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Другетів, 172 "а" з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.32. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттяобленерго" 

земельної ділянки площею 0,0079 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії по пров. Приютському 10 "а" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.33. Товариству з обмеженою відповідальністю "Арго" земельної ділянки 

площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            

вул. Марії Заньковецької, 34 "а" з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.34. Товариству з обмеженою відповідальністю "Арго" земельної ділянки 

площею 0,0180 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            

вул. Михайла Грушевського-Челюскінців з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.35. Гр. Гаврилець Роману Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                  

(вул. Белінського), 19  поз. 33 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.36. Гр. Баник Оксані Флорівні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 132 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.37. Фізичній особі-підприємцю Сембер Оксані Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0085 га для будівництва індивідуальних гаражів  по                      
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вул. Конопляній, 8 з подальшою передачею її у власність (довивчення до 

вирішення справи у суді). 

СЛУХАЛИ: Бойко Б.Б. повідомив присутніх про наявну позовну заяву у 

господарському суді Закарпатської  області та відкрите кримінальне 

провадження по розгляду вказаного питання.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні до вирішення справи в 

суді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.38. Гр. Лумей Тамарі Іванівні земельної ділянки площею 0,2420 га для 

будівництва та обслуговування торгово-виробничих приміщень по                               

вул. Олександра Радіщева, 1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.39. Гр. Коваль Богдану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Підгірному з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5. 

«УТРИМАВСЯ» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення прийнято. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 3.6. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0111) площею 0,0369 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Залізничній, 3 "а" та передати її в оренду строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.7. Гр. Степанову Олександру Євгеновичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0814) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 80 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.8. Гр. Малогіну Володимиру Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0792) площею 0,0753 
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га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 44 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.9. Гр. Левку Тарасу Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0821) площею 0,0630 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.10. Гр. Мацо Ярославу Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0795) площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 40 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.11. Гр. Луцьо Михайлу Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0794) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 82 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.12. Гр. Зінчуку Ігорю Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0829) площею 0,0626 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 30 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.13. Гр. Славік Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0361) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Стародоманинській, 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.14. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0095) площею 0,0030 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панаса Мирного, 2 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.15. Гр. Коблицькому Валерію Петровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0835) площею 0,0618 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.16. Департаменту міського господарства земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:04:001:0212) площею 0,2752 га для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування на пл. Поштовій, 3 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.17. Гр. Яцолі Михайлу Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0834) площею 0,0618 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 36 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.18. Гр. Присташ Віктору Павловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0811) площею             

0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 27 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.19. Гр. Розлуцькому Зіновію Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0837) площею            

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 14 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.20. Гр. Маляр Роману Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0844) площею 0,0710 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.21. Гр. Касич Миколі Олексійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0355) площею 0,0950 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Собранецькій, поз. 37 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.22. Гр. Вагацькому Олександру Федоровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:001:0216) площею 0,0442 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по тупику Андезитовому, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.23. Гр. Пейтеру Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0271) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бейкешчобо, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.24. Гр. Коцур Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0166) площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 30 "в" та передати її в оренду строком на 

_____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 3.25. Гр. Рішко Мілану Михайловичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1785) площею                      

0,0653 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тютюнової-Кишинівської та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.26. Гр. Долешак Юрію Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0801) площею 0,0618 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

3.27. Гр. Дідик Василю Станіславовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0845) площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 52 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.28. Гр. Даскалюку Андрію Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1783) площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тернопільській, 43 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.29. Гр. Товтик Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0385) площею 0,0172 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана Дендеші, 142 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.30. Гр. Філатову Ігорю Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1787) площею 0,0846 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 164 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.31. Релігійній громаді української православної церкви Свт. Луки 

(Войно-Ясенецького) м. Ужгород земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0282) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій по вул. Олександра Грибоєдова, 

20 "а" та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.33. Гр. Пензенику Юрію Федоровичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0833) площею                

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 3 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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3.34. Гр. Берчук Юрію Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0058) площею                

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, (масив 2), поз. 22 «б» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3.35. Гр. Калиничу Юрію Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0788) площею 0,0838 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гленца 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. Гр. Горощак Агнесі Василівні земельної ділянки площею 0,0527 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Заводській, 25 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.2. Гр. Нагоркіній Тетяні Юріївні земельної ділянки площею 0,0496 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Журавлиній, 12 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.3. Гр. Попович Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0719 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стародоманинській, 31 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Енджел Кепітал» 

земельної ділянки площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Тімірязєва, 15 «е» 7 з подальшою передачею її в 

оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 4.5. Гр. Керецману Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0403 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Зореслава (вул. Локоти), 30 "а" з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - одноголосно. 

 4.6. Гр. Кураку Тарасу Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0080 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи 

Пржевальського, 7 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Івана Франка 

58-Б" земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Франка, 58 "б" з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.8. Гр. Сочці Сніжанні Ласлівні земельної ділянки площею 0,0542 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Годинки, 11 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.9. Департаменту міського господарства земельних ділянок кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0031 та кадастровий номер 2110100000:48:001:0013 

для уточнення конфігурації вищезгаданих ділянок без зміни площ в районі                  

вул. Собранецької та КПП (масив 2). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 4.10. Фізичній особі - підприємцю Матічин Юрію Юрійовичу земельної 

ділянки площею 0,0036 га (під торговим павільйоном) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 2 з подальшою 

передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

  

 4/1. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

-  Гр. Немешу Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0261) загальною площею 0,3300 га на земельні 

ділянки площами 0,0874 га, 0,1764 га, 0,0661 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача 

(Белінського), 17 з подальшою передачею її в оренду. 

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. Компанії «М Файненс» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0254) площею 0,1336 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Августина Волошина, 26 та передати її в оренду 

строком на 5 років до _________ 2023 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

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

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.2. Гр. Пейк Наталії Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0384) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Томчанія, 17  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.3. Гр. Штефан Марії Дмитрівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0298) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 56  та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

5.4. Гр. Левадській Еріці Теодорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0300) площею 0,0372 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Венеліна Гуци, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.5. Гр. Котляр Тетяні Сергіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0392) площею 0,0493 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Ваша, 44 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.6. Гр. Матяшовському Мирославу Олександровичу та гр. Матяшовській 

Світлані Дмитрівні земельної ділянки загальною площею 0,0200 га 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0285 площею 0,0091), (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0286 площею 0,0061), (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0287 площею 0,0048) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Заводській, 3 та 

передати її у спільну часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.7. Гр. Нагорняку Івану Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0288) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Панькевича, 102 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.8. Гр. Сирохман Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0241) площею 0,0495 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Коцюбинського, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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5.9. Гр. Баран Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0231) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Декабристів, 5 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.10. Гр. Сурмай Золтану Золтановичу земельної ділянки (кадастровий 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана Дендеші, 62 "а" та передати її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.11. Гр. Боднар Христині Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0374) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Доманинській, 188 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.12. Гр. Потаповій Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0289) площею 0,0317 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Івана Панькевича, 86 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.13. Гр. Грешку Михайлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0171) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Гагаріна, 195 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.14. Гр. Грига Віталію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0404) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Жатковича, 156 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.15. Гр. Цигейці Ірині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0245) площею 0,0315 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Павлова, 29 

(вул. Добролюбова, 35) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.16. Гр. Надь Валерії Іванівні та гр. Надь Йожефу-Іштвану Йожефовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0299) площею 0,0310 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Миколи Добролюбова, 9 та передати її у спільну 

часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.17. Гр. Передерко Вероніці Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0373) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Іштвана Дендеші, 137 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.18. Гр. Чучці Мирославу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0297) площею 0,0151 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Яна Гуса, 18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.19. Гр. Петрецькій Тетяні Георгіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0296) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Боршоша Кум`ятського, 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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5.20. Гр. Бая Мирославі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0303) площею 0,0678 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Виноградній, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.21. Гр. Ліщенко Галині Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0317) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Степана Разіна, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.22. Гр. Гусак Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0377) площею 0,0856 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, 70 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.23. Гр. Беринець Володимиру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0294) площею 0,0595 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кальмана Міксата, 47 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.24. Гр. Ловас Кристині Емерихівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0515) площею 0,0547 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Марії Заньковецької, 56 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.25. Гр. Вишневському Михайлу Юлійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0301) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Виноградній, 4 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.26. Гр. Зобовій Ганні Федорівні та гр. Зобовій Ганні Олексіївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0299) площею                    

0,0575 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шахтарів, 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.27. Гр. Русин Любові   Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0415) площею 0,0338 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Львівській, 30 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.28. Гр. Капцош Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0204) площею 0,0433 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Івана Лобачевського, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.29. Гр. Рега Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0375) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довгій, 9 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.30. Гр. Кужель Брігітте земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0349) площею 0,0411 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 4 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 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 «Готель «Олімп» 

земельної ділянки площею 0,4696 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Фріца Гленца, 4 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.2. Гр. Дубровці Славці Василівні земельної ділянки площею 0,0030 га 

для влаштування та обслуговування входу до власного приміщення на 2 поверсі 

будинку по вул. Михайла Лучкая, 14 через двір загального користування по  

вул. Олександра Духновича, 11 строком на 7 років. (відповідно до протоколу № 

137 вирішено залишити питання на до вивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання комісії надати 

висновок щодо можливості задоволення клопотання,висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із наявним на зазначену земельну ділянку рішенням міської ради 

(прибудинкова територія ОСББ). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.3. Фізичній особі- підприємцю Гудзинському Олександру Віталійовичу 

та фізичній особі- підприємцю Федиковичу Володимиру Петровичу земельної 

ділянки площею 0,1050 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (обслуговування виробничих приміщень) по вул. 

Українській, 16 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.4. Гр. Бровді Наталії Дмитрівні, гр. Козубовському Ігорю 

Ростиславовичу, гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0131 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення 

торгового центру) по вул. Перемоги, 34 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.5. Фізичній особі- підприємцю Павлюх Володимиру Андрійовичу 

земельної ділянки площею 0,0418 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для обслуговування магазину-кафе) по вул. Івана 

Панькевича, 77 "а" строком на 49 років. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства до 

наступного засідання постійної комісії надати інформацію щодо відсутності 

заборгованості по орендній платі за земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.6. Гр. Федак Надії Дмитрівні земельної ділянки площею 0,0201 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Українській, 16 строком на _________ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.7. Фізичній особі- підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної 

ділянки площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 6.8. Фізичній особі- підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної 

ділянки площею 0,0015 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Райдуга» земельної 

ділянки площею 0,0029 га для роздрібної торгівлі та комерційних послуг по                

пр. Свободи, 52 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

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

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

 6/1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Квадро-Комерс» 

земельної ділянки площею 0,2000 га для обслуговування автозаправочного 

комплексу по вул. Климента Тімірязєва, 15 (договір оренди землі № 1537 від 

31.08.2012 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/1.2. Колективному малому підприємству «Реммеблі» земельної ділянки 

площею 0,0396 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
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іншої промисловості по вул. Мукачівській, 2 (договір оренди землі № 1861 від 

28.07.2016 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

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

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

 6/2.1. Гр. Чмельову Віталію Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,0396 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Мукачівській, 2 та передати її в оренду строком на 49 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати в оренду земельну ділянку без 

складання технічної документації із землеустрою строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6/2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Акваресурсенерго» 

земельної ділянки площею 0,0716 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд обєктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Електрозаводській, 4 та передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати в оренду земельну ділянку без 

складання технічної документації із землеустрою строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 7.1. Гр. Маслянка Наталії Василівні земельної ділянки площею                    

0,0028 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

пр. Свободи, 29/17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.2. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки площею                    

0,0008 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.3. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки площею                    

0,0369 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Залізничній, 3 "а". 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.4. Гр. Брензович Ярославі Іванівні земельної ділянки площею                    

0,0012 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гойди, 28/1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.5. Гр. Нагорняк Наталії Михайлівні земельної ділянки площею                    

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

Тлехаса, 75 "а", прим. 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.6. Гр. Ігнат Василю Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0154 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Василя Балога (І. Ваша), 2 "б". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

7.7. Гр. Коцур Марії Іванівні земельної ділянки  площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 30 "в". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

7.8. Гр. Колечку Вадиму Олеговичу земельної ділянки  площею 0,0533 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Українській, 16 "6". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «РК Ужгород» земельної 

ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Шумній, 25. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7.10. Фізичній особі- підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для іншої житлової забудови (розміщення 

адмінбудівлі та житлових приміщень) по вул. Героїв Крут (Галана) – Гулака 

Артемовського. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 7/1. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

 7/1.1. Гр. Костів Наталії Іллічні земельної ділянки площею 0,0170 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка, 5 "а" 

(41808,10 грн. з розрахунку на один квадратний метр 245,93 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 7/1.2. Гр. Чучка Ользі Іванівні земельних ділянок площею                    

0,0107 га та 0,0020 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Цегольнянській, 6 (4878,80 грн. та 

26101,58 з розрахунку на один квадратний метр 348,68 грн.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7/1.3. Фізичній особі-підприємцю Ковачу Олександру Михайловичу 

земельної ділянки площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури по пр. Свободи, поз. 1 (237102,40 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 348,68 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 7/1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Парк" земельної 

ділянки площею 0,0327 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (під власним майном та для його обслуговування) по вул. 

Станційній, 56 (66112,86 грн. з розрахунку на один квадратний метр 202,18 

грн.). 



31 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 8. Про зміни та скасування рішень міської ради 

 8.2. У зв’язку із змінами в законодавстві пункт 1 рішення V сесії міської 

ради V скликання від 05.02.10 № 1360 «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації на земельні ділянки» в частині надання                                  

гр. Гатяш Любові Василівні дозволу на виготовлення технічної документації на 

земельну ділянку пл. 0,031 га по вул. Шишкіна, 11а визнати таким, що втратив 

чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Гатяш Любові Василівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0310 га                            

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Шишкіна, 11 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 8.3. Пункт 3.1. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 

15.05.2018 року № 1083  «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Собранецька, 

147/1» надати згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки площею 0,1820 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Собранецькій, 147/1 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотанні. 

Залишити в силі рішення міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

8.4. У зв`язку із внесеними змінами до наказу "Про затвердження 

Класифікації видів цільового призначення земель" пункт 2.4. рішення XVIII 

сесії міської ради VII скликання від 21.12.2017 року  № 923 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» у частині 

надання дозволу гр. Ряшко Дар`ї Андріївні на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,0115 га по вул. 

Олександра Митрака, 11/1 викласти в наступній редакції, а саме: слова «для 

змішаного використання (житлової забудови та комерційного призначення)» 

читати «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 



32 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 8.5. У зв'язку з технічною помилкою пункт 2.2. рішення XXIII сесії 

міської ради VII скликання від 15.05.2018 року № 1086 «Про надання та 

відмову у наданні згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» визнати таким, 

що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Петьовці Сергію Сергійовичу та гр. Петьовці Ганні Василівні надати 

дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0108 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                

вул. Мукачівській, 50/1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 8.6. Пункт 1.3. рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 

09.11.2017 року № 808 «Про затвердження, надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» у частині надання дозволу гр. Береній Руслану Олександровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі 

вул. Собранецької, масив 2, поз. 189 викласти в наступній редакції, а саме: 

слова «площею 0,0600 га» читати «площею 0,0707 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

8.7. Пункт 1.27. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 

15.05.2018 року № 1082 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині 

надання дозволу гр. Шимону Василю Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Собранецької, 

масив 2, поз. 155 викласти в наступній редакції, а саме: слова «площею 0,0659 

га» читати «площею 0,0669 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

8.8. У зв`язку з уточненням цільового призначення та площі земельної 

ділянки пункт 1.10. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 

15.05.2018 року № 1083 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині 

надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю "МИСЛО" на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на пл. 

Шандора Петефі, 17 викласти в наступній редакції, а саме: слова «площею 

0,0728 га» читати «площею 0,0922 га» та слова "для будівництва та 

обслуговування вбудованого приміщення " читати "для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 8.9. У зв’язку з смертю учасника бойових дій а Афганістані гр. Кильч 

Івана Васильовича рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 21.12 

2017 року № 951 «Про впорядкування рішення з приводу надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі 

вулиці Загорської» визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній 

редакції: 

- гр. Кильч Тетяні Іванівні, як доньці померлого, надати дозвіл розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0630 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

 9.2. Звернення управління правового забезпечення від 03.05.18 № 21.01-

12/94 щодо постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 

17.04.18 по справі № 876/10066/17 про визнання неправомірним та скасувати п. 

7.83 рішення II сесії міської ради  VII скликання від 21.04.2016 року № 182 

щодо відмови Дубині Євгенію Вікторовичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 

  Зобов’язати Ужгородську міську раду повторно розглянути клопотання 

Дубини Євгенія Вікторовича щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення підготувати 

окремий проект рішення для розгляду на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.4. Звернення Департаменту міського господарства щодо надання 

дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок по вул. Миколи 

Бобяка (ТЦ "Нова лінія", поз. 1 та поз. 2) та по вул. Собранецька-Об`їзна дорога 

для виготовлення відповідної технічної документації, з наступним винесенням 

даного проекту рішення на розгляд чергової сесії міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.5. Звернення Департаменту міського господарства щодо надання 

дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки площею 4,0000 га 

парку місцевого значення "Підзамковий" для виготовлення відповідної 

технічної документації, з наступним винесенням даного проекту рішення на 

розгляд чергової сесії міської ради. 
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ВИРІШИЛИ: Запросити представника департаменту міського 

господарства на засідання комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 9.6. Звернення голови правління Ужгородської міської організації 

учасників Афганської війни щодо надання земельних ділянок гр. Русину 

Михайлу Андрійовичу, Онисько Івану Івановичу та Пильнику Миколі 

Миколайовичу, як учасникам бойових дій.  

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги подану інформацію. Рекомендувати відділу 

землекористування облікувати заяви вищезазначених учасників бойових 

дій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

Сесією 22.02.18 знято на довивчення 

 

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

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 1.1. 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 (знято з сесії 22.02.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.2. Гр. Басарабі Ганні Федорівні земельної ділянки площею 0,1280 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Собранецькій, 105 «в» з 

подальшою передачею її у власність (знято з сесії 22.02.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.3. Гр. Коштурі Анатолію Степановичу земельної ділянки площею 

0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 з 

подальшою передачею її у власність (знято з сесії 22.02.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.4. Гр. Бабідорич Наталії Віталіївні земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Цвітній, 1 з подальшою 

передачею її у власність (знято з сесії 22.02.18). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 2.1. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюку Дмитру Олеговичу 

земельної ділянки площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для обслуговування власної автомийки) по вул. 

Собранецькій, 147 «е» з подальшою передачею її в оренду (знято з сесії 

08.02.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

3.1. Гр. Кіщак Вірі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0039 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 63/17 

(знято з сесії 22.02.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

 

 Голова комісії        О. Афанасьєва 

 

 

 

Секретар комісії        Ю. Станко 


