
ПРОТОКОЛ № 167 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 07.11.2018         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Прозор Є.І., 

Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Козак В.А. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.2. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0071 га для 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Панько Надії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд по вул. Швейцарській з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Яворській Аліні Володимирівні земельної ділянки площею                

0,0761 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панькевича з подальшою передачею 

її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Маресьєва, 4 з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Єфременку Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки площею 

0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Ужгороді з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Поневач Беатрисі Золтанівні земельної 

ділянки площею 0,0204 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Павла Пестеля, 4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Боклах Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0656 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 97 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

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

передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати обґрунтований висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крокус.6» 

земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Сріблястій, 6 з подальшою передачею її в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити голову ОСББ на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                   

«-Прикордонник-» земельної ділянки площею 0,4821 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 8-го Березня, 

3 з подальшою передачею її в постійне користування  (висновок 

архітектури). 

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

  «за» - одноголосно. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                                   

«29 Сечені» земельної ділянки площею 0,5134 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Сечені, 29 з подальшою передачею її в постійне 

користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити голову ОСББ на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кошіце» земельної ділянки 

площею 0,0513 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Василя Сурикова, 6 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Тихого 17» 

земельної ділянки площею 0,3211 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Франтішека Тіхого, 17 з подальшою передачею її в постійне 

користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Пастика Федіру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 

391 з подальшою передачею її у власність.   

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

правового забезпечення надати висновок щодо правомірності задоволення 

клопотання, враховуючи наявне рішення міської ради про мораторій на 

виділення земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Загорська 170» 

земельної ділянки площею 0,9574 га для будівництва та обслуговування 
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багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Загорській, 170 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. 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 

(висновок архітектури надано) (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Габода Йосифу Йосифовичу земельної ділянки площею 0,0035 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, б/н 

гараж № 4 на території автогаражного кооперативу «Мрія» з подальшою 

передачею її у власність  (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю погодження гаражного кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Нікуліній Валентині Сергіївні земельної ділянки площею 0,0783га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Гвардійській, 58 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю погодження співвласника нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.16. Гр. Бенеш Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Червеняк Ларисі Іванівні земельної ділянки площею 0,0603 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул.  Стародоманинській, 

69  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку землеволодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Завацькій Катерині Петрівні земельної ділянки площею 0,0562 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул.  Юрія Гагаріна, 80  

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Бикову В’ячеславу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0736 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 99 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Ковальчук Елеонорі Дмитрівні земельної ділянки площею                      

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Ковальчук Софії Арпадівні земельної ділянки площею                      

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тихій, 20 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Білім Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею                      

0,0017 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Залізничній, 42 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Югас Надії Вікентіївні земельної ділянки площею 0,1585 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 102 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужтрансбуд» земельної 

ділянки площею 1,6700 га  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Івана Чурговича, 4 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Микулець Ніні Петрівні земельної ділянки площею 0,0609 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Черемшини (мікрорайон Стефаника) з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Келемен Ігорю Ярославовичу земельної ділянки площею                      

0,0212 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Докучаєва, 25 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Рюль Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 59 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. 

2.28. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0408 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0300 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Високій зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Гр. Петрецькому Василю Васильовичу земельної ділянки площею                        

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 5 поз. 72 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Фізичній особі-підприємцю Сембер Оксані Степанівні земельної 

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

правового забезпечення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Білім Валентині Володимирівні земельної ділянки площею                      

0,0017 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Залізничній, 42 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.3. Гр. Бурчик Андрію Дмитровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0380) площею                    

0,0665 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Коцюрубі Денису Валерійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0381) площею 0,0734 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Стефаника та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Загорулько Валентину Олеговичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0164) площею 

0,0622 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 92 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.6. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0625) площею                     

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра 

Грибоєдова та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-Технік Україна» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0242) площею 

0,7101 га для обслуговування виробничих приміщень по вул. Олександра 

Радищева,1 та передати її в оренду строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю витягу з ДЗК. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Долбня Анатолію Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0274) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, поз. 365 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Морозюк Едуарду Артуровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0040) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 141 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Фетько Володимиру Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0828) площею                    

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 2 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.11. Гр. Григоренку Степану Степановичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0344) площею  

0,0662 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Далекої та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Штефко Анатолію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0406) площею 0,1634 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Жатковича, 28 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Маріна Нуцу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0825) площею 0,0466 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Єньківській, 30 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Гукс Анастасії Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0277) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Загорській, 367, квартал індивідуальної житлової забудови ім. 

Саксаганського, поз. 183 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Кирик Єві Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0398) площею 0,0277 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Криничній, 17/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Барна Івану Йосиповичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0836) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 54 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Шикулі Михайлу Михайловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0078) площею 0,0895 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Россоха Сергію Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0803) площею 

0,0703 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Руденко Василю Євгеновичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0168) площею 0,0643 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Шахайді Юрію Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0079) площею 0,0623 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Соснової, поз. 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Кость Іллі Юрійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0878) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 55 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.22. Гр. Бисага Вікторії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0471) площею   0,0300 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Куртаничу Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0165) площею   0,3892 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Університетській зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0785) площею 0,0064 га для 

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

Б, поз. 72,73 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Прокоф’єву Євгенію Анатолійовичу як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0783) площею                     

0,0044 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд Г, поз. 67, 68 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Білецькому Денису Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1803) площею                    

0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Плавайко Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0470) площею 0,0612 га для будівництва та 
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обслуговування будівель торгівлі вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Гр. Капальчик Олександрі Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0176) площею 0,1025 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Урожайній, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0308) площею   0,0732 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня 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. 

3.30. Гр. Гаргоц Сільвії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0350) площею 0,0204 га для будівництва та 

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

3.31. Гр. Мойш Мар’яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0158) площею 0,0848 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кавказькій, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Гр. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0157) площею 0,0975 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Кавказькій, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Груп» земельної 

ділянки площею 2,1542 га під придбаними будівлями і спорудами виробничої 

бази та для їх обслуговування по вул. Успенській, 11 з подальшою передачею 

її в оренду (висновок ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

4.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Боженка 6" 

земельної ділянки площею 0,0655 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Боженка, 6 з подальшою 

передачею її у постійне користування (відповідь ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Копрушак Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею                       

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.5. Гр. Грабар Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1214 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                     

вул. Гленци, 4 з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Айвазовського 

25" земельної ділянки площею 0,2000 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Айвазовського, 25 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород» земельної 

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивного комплексу по 

Слов’янській набережній. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

 Доручити управлінню правового забезпечення надати постійній комісії 

інформацію щодо наявних судових розглядів із зазначеного  у заяві питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

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

Закону України «Про землеустрій»: 

4/1.1.  Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,3400 га на земельні ділянки площею 0,0700 га, площею 0,0700 га, 

площею 0,0700 га, площею 0,0700 га та площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                                           

вул. Олександра Грибоєдова, 20 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4/1.2.  Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,0895 га на земельні ділянки площею 0,0051 га та площею 0,0844 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Високій з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 4/2. Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту (згідно з ст. 55/1 Закону 

України «Про землеустрій»: 

 - Закарпатському обласному відділенню (філія) комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України земельної ділянки 

площею 0,0051 га для обслуговування трансформаторної (для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії) по вул. Марії Заньковецької, 5 

(висновок управління правового забезпечення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління правового забезпечення. 

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. Марина Лесі Василівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:46:003:0073) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Верховинської, поз. 29 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Івана Франка 58-

Б" земельної ділянки кадастровий номер 2110100000:51:001:0616) площею 

0,1500 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Івана Франка, 58 «Б» та передати її у постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Гатяш Любов Василівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:62:001:0373) площею 0,0310 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Шишкіна, 11 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Зиковій Еріці Павлівні, гр. Алмаші Степану Павловичу земельної 

ділянки кадастровий номер 2110100000:01:001:0303) площею 0,0525 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Православній набережній, 10 та передати її у спільну сумісну 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Мелеш Володимиру Дмитровичу земельної ділянки кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0374) площею 0,0277 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Шишкіна, 9/1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Грощак Агнесі Василівні земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:34:001:0293) площею 0,0527 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Заводській, 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Чаварзі Василю Васильовичу земельної ділянки кадастровий номер 

2110100000:62:001:0363) площею 0,0580 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Степана Разіна, 53 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5/1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

- Фізичній особі-підприємцю Немеш Василю Михайловичу орендовану 

земельну ділянку загальною площею 0,3300 га на земельні ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0280 пл. 0,0875 га, кадастровий номер 

2110100000:16:001:0281 пл. 0,0661 га та кадастровий номер 

2110100000:16:001:0279 пл. 0,1764 га) для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача (Белінського), 

17. 

 - Договір оренди землі від 18.05.2018 року № 1969 визнати таким, що 

втратив чинність. 

 -  Земельну ділянку площею 0,1764 га за кадастровим номером 

2110100000:16:001:0279 га перевести в землі запасу міста. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.3. Гр. Кирилюку Олександру Івановичу земельної ділянки площею 0,0056 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Конопляній, 10 та надати її в оренду строком на  5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.5. Приватному підприємству "Закарпатінвестбуд" земельної ділянки 

площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Тельмана, б/н строком на 10 років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Приватному підприємству "ВТВ-БУД" земельної ділянки площею 0,0430 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництва 

торгово- офісного центру) по вул.  Сріблястій строком на 20 років 

(запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Офіс-центр 2" земельної 

ділянки площею 0,0033 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування по                           

вул. Минайській, 16 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

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

6/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Комфорт-Маркет" 

земельної ділянки площею 0,0875 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Вілмаша Ковача (вул. 

Белінського), 17  строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.3. Гр. Гулеватому Костянтину Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0661 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Вілмаша Ковача (вул. Белінського), 17  строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-2005»  земельної 

ділянки площею 0,0642 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Минайській, 16 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.7. Гр. Палапі Олександру Борисовичу земельної ділянки площею                   

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Єньківській, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.8. Гр. Палапі Олександру Борисовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Єньківській, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні  земельної ділянки площею 0,5512 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Стрільничній, 34 (643966,96 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр 116,83 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 2. (Бабидорич В.В., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

8.6. Громадській організації «Об’єднання власників земельних ділянок «УЖ»  

земельної ділянки площею 0,4004 га для  будівництва і обслуговування 
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багатоквартирного житлового будинку по вул. Єньківській (589268,68 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр 147,17  грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттялада»  земельної 

ділянки площею 0,7958 га для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Собранецькій, 160 (945728,72 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр 118,84  грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8- го Березня, 30 «в» 

(17417,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр 348,34  грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради 

9.6. Пункт 5.9. рішення IV сесії міської ради VI скликання від 11.02 2011 

року № 112 «Про регулювання земельних відносин» в частині надання 

Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-Успенської м. 

Ужгород-Доманинці дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування культової споруди, в 

межах існуючого користування по вул. Стародоманинській, 5 (в постійне 

користування)визнати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 

редакції: 

 - Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-Успенської                             

м. Ужгород-Доманинці надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,3208 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по                  

вул. Стародоманинській, 5 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. У зв’язку із технічною помилкою у пункт 1.35. рішення XV сесії міської 

ради VII скликання від 12.09.2017 року № 771 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання гр. Плоскіну Євгену Михайловичу 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів слова                                    

«по вул. Нововолодимирській, б/н» читати «по вул. Володимирській, б/н». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Сесіями від  22.02.18; 15.05.18; 10.07.18; 28.08.18; 30.11.18  

питання зняті на довивчення 

 

1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) дозвіл 

на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

з подальшою передачею їх у власність: 

1.1. Гр. Рубіш Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 100. (15.05.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Корінь Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 91. (15.05.18) (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Готрі 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. 170. (15.05.18) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25. 

(10.07.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Закусилу Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25. (10.07.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Васько Євгену Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі Студентської набережної. (10.07.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Савко Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі Студентської набережної. (10.07.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею  0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Запорізькій. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.21. 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. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Ящуку Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 198 «б». (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0604 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 205 «б». (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Щобак Денису Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. 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. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.2. 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. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Молнар Тетяні Євгеніївні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                        

вул. Минайській, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «проти» - 1. (Прозор Є.І.) 

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

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 132. з подальшою 

передачею її у власність. (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ветеран" земельної ділянки 

площею 0,3500 га під виробничі споруди по вул. Шумній, 2 з подальшою 

передачею її в оренду ( 22.02.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю поданої заяви до адміністративної послуги. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Енджел Кепітал» земельної 

ділянки площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель 

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

оренду. (28.08.18) 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 5. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

- Фізичній особі-підприємцю Пічкар Івану Івановичу  земельної ділянки 

площею 0,0175 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Перемоги, 145 строком на 5 років (15.05.18). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду. 

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. 

6.5. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані  Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0049 га  для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під торговим павільйоном) по вул. Перемоги, 157 строком на 5 років 

(30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "САТУ" земельної ділянки 

площею 0,2520 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для будівництва торгового центру та обслуговування 

ринку) по вул.  Минайській, 16 строком на 5 років (30.10.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

- Приватному підприємству «Мале приватне підприємство виробничо-

торгова фірма «Вікторія-В» земельної ділянки площею 175 кв.м. під власним 

магазином (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) по                  

вул. Перемоги, 145 (договір оренди з 19.01.2007 року). (15.05.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 8. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:    

8.1. Гр. Маслянка Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0028 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29/17. 

(28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. 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. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. 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. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Гр. Нагорняк Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бориса Тлехаса, 

75 "а", прим. 3. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. 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".(28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.6. Фізичній особі- підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для іншої житлової забудови (розміщення 
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адмінбудівлі та житлових приміщень) по вул. Героїв Крут (Галана) – Петра 

Гулака Артемовського. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.7. Фізичній особі- підприємцю Кіщак Вірі Миколаївні земельної ділянки 

площею 0,0039 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Михайла Грушевського, 63/17. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 


