
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

26.02.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Глагола В.Я., Козак В..А., Маєрчик П.С., 

Мелкумян А.С., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І., Сідун Ю.В.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів  

1.1. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0801 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Василя Стефаника з подальшою передачею її 

у власність (заявник був присутнім на попередньому засіданні комісії) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0438 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0973 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0991 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0779 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0641 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0973 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0423 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 4 ст. 116 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.10. Гр. Катаниці Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Кузовкову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 

0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Гомокі Євгену Тиберійовичу земельної ділянки площею 0,0090 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Форкош Денису Васильовичу земельної ділянки площею 0,0090 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Поповичу Валерію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки, 

відповідно до висновку департаменту міського господарства, на зазначеній 

земельній ділянці розміщений майданчик для ТПВ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.18. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки, 

відповідно до висновку департаменту міського господарства, на зазначеній 

земельній ділянці розміщений майданчик для ТПВ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Ференц Роману Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки, 

відповідно до висновку департаменту міського господарства, на зазначеній 

земельній ділянці розміщений майданчик для ТПВ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Павлюковичу Юрію Ярославовичу земельної ділянки площею 

0,0853 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Могіш Олегу Олександровичу земельної ділянки площею 0,0933 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова, 20 «в» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Чегіль Василю Олександровичу земельної ділянки площею 0,0933 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова, 20 «в» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Попудник Віктору Васильовичу земельної ділянки площею 0,0933 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова, 20 «в» з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Рудак Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0996 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Глеба Еріку Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної, поз. 382 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Фірка Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка розташована в межах охоронної зони ЛЕП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Гутай Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Тараса Шевченка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Гутай Емілу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Тараса Шевченка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Клованич Владиславу Володимировичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. Гр. Король Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Франка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Радищева з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. Гр. Купар Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0270 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, 79 з подальшою передачею її у 

власність. (представник заявника присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. Гр. Вронському Володимиру Ярославовичу земельної ділянки площею 

0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Романа Шухевича, 

6 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Франка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Цифрі В’ячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.36. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Невеселому Петру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Куделич Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального садівництва по вул. Сергія Мартина ( вул. Паризької 

комуни) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури надати висновок щодо відповідності заяви 

містобудівним умовам. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Сорокіну Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального садівництва по вул. Сергія Мартина ( вул. Паризької 

комуни) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Секереш Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.41. Гр. Ковач Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі об’їзної дороги та вул. Виноградної з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Лесьо Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в районі об’їзної дороги та вул. Виноградної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43. Гр. Кобаль Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1795 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Тернопільській з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. Гр. Приходьку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Головач Вероні Михайлівні земельної ділянки площею 0,1053 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 219 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Гр. Ганчин Діані Іванівні земельної ділянки площею 0,0579 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міклоша Берчені, 51 «б» з подальшою передачею її у 

власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Ганчину Богдану Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,0579 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Міклоша Берчені, 51 «а» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Пуравець Світлані Адамівні земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мікрорайоні «Сосновиий» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Наш двір-38» 

земельної ділянки площею 0,4583 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Марії Заньковецької з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Сембер Оксані Степанівні земельної ділянки площею 0,0042 га для 

обслуговування господарських споруд по вул. Конопляній, 8 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після вирішення питання в судовому 

порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Льва Толстого 

33» земельної ділянки площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Льва Толстого, 33 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.14. Гр. Вейкай Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1300 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, 141 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0070 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 195) по вул. Доманинській, 263 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0009 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  

(КТПММ № 354) по вул. Другетів з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0043 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 89) по вул. Августина Волошина, 21 «б» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0184 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 15) по вул. Гранітній, 3 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0134 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 184) по вул. Минайській, 71 «в» з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0096 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 25) по вул. Івана Франка, 3 «д» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0037 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  

(КТП № 285) по вул. Тиводара Легоцького  з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0152 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 65) по просп. Свободи, 7 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0146 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 90) по вул. Олександра Бородіна, 14 «г» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 240) по вул. Павла Пестеля, 18 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.26. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0036 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП 

№ 52) на Київській набережній, 18 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського-

47» земельної ділянки площею 0,2221 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла Грушевського, 47 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства надати 

висновок щодо підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського 

49» земельної ділянки площею 0,2392 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла Грушевського, 49 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства надати 

висновок щодо підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                       

«Минайська 28» земельної ділянки площею 0,4655 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 

28 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0027 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по просп. Свободи, 65/4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Пуравець Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Миколи Бобяка з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Пуравець Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Миколи Бобяка 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. 

2.34. Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД НЕЗЛАМНІ» 

земельної ділянки площею 2,0000 га для будівництва комплексу з надання 

послуг із обслуговування та ремонту автомобілів (СТО) по вул. Миколи 

Бобяка з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка сформована для обслуговування нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Едельвейс Уж» земельної ділянки площею 0,4933 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла 

Грушевського, 57 з подальшою передачею її у постійне користування 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства надати 

висновок щодо підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Компанії «Скорпіо інвестменс (А.В.) ЛТД» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0159) площею 0,0212 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Підгірній, 12 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Компанії «Скорпіо інвестменс (А.В.) ЛТД» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0149) площею 0,0140 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Підгірній, 12 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Плисці Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0597) площею 0,0097 га для 
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будівництва та обслуговування будівель торгівлі у мкрн. Боздош, поз. 5 «г» зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Ходоровському Тарасу Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0061) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду заяви після вирішення питання в 

судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Ходоровській  Тетяні Богданівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0060) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду заяви після вирішення питання в 

судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Опшитник Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:002:0140) площею  0,0385 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. 

Шандора Петефі, 40 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Монич Віталію Юрійовичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0410) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Собранецькій зі 

зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне виробничо-

комерційне підприємство «С.В. -Плюс» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0122) площею 0,2095 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Тиводара Легоцького, 78, 

33 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне виробничо-

комерційне підприємство «С.В. -Плюс» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0121) площею 0,4505 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Тиводара Легоцького, 78, 

33 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Мельничук Софії Дмитрівні, гр. Лешак Віталію Івановичу та                        

гр. Лазарь Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0250) площею 0,0227 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Степана 

Добоша (Пархоменка), 8 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0455) площею 

0,0837 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю відповідного погодження Держлісгоспу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Боднар Оксані Романівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0124) площею 0,0101 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Минайській, 22 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Дідик Віолетті Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:03:001:0255) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в районі вул. Юрія Гойди зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Кардаш Ігорю Любомировичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:43:001:0334) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд в районі вул. Золтана Шолтеса, вул. Університетської та вул. 

Харківської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Червеняк Ларисі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0413) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                                  

вул. Стародоманинській, 69 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«Парковий масив» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0104) площею 0,3200 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Олександра Радищева, 11 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Рошко Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0135) площею 0,1200 га для 

ведення індивідуального садівництва в м. Ужгород, кад. зона 70 діл. 3 та 

передати її у власність. (присутній представник) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Мильо В.В., Тарахонич В.Ю.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

пропозиції щодо формування зазначеної земельної ділянки для продажу 

шляхом аукціону. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Ряшко Василю Юрійовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0134) площею 0,1200 га для 

ведення індивідуального садівництва в м. Ужгород, кад. зона 70 діл. 1 та 

передати її у власність. (представник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Мильо В.В., Тарахонич В.Ю.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

пропозиції щодо формування зазначеної земельної ділянки для продажу 

шляхом аукціону. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0133) площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в м. Ужгород, кад. зона 70 

діл. 4 та передати її у власність. (представник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Мильо В.В., Тарахонич В.Ю.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

пропозиції щодо формування зазначеної земельної ділянки для продажу 

шляхом аукціону. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Шкамлотов Руслану Сергійовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0132) площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в м. Ужгород, кад. зона 70 

діл. 2 та передати її у власність. (представник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Мильо В.В., Тарахонич В.Ю.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури надати 

пропозиції щодо формування зазначеної земельної ділянки для продажу 

шляхом аукціону. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:03:001:0263) площею 0,0549 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Юрія Гойди, 4 те передати її 

в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Грандл Марії земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0379) площею  0,4240 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
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розважальної та ринкової інфраструктури в районі вул. Собранецької, позиції 

9,10,11,12  зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Грандл Марії земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0378) площею  0,2450 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в районі вул. Собранецької, позиції 

3,4,5  зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Минайська, 18 

Г" земельної ділянки загальною площею 0,0570 га  (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0194 площею 0,0112 га), (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0195 площею 0,0311 га) та (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0196 площею 0,0147 га) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 18 Г та передати 

її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.28. 12.01.15 Гр. Готрі Тетяні Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0273) площею 0,0090 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України та рішення суду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.29. 12.01.15 Гр. Беля Антону Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0274) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, б/н та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України та рішення суду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.30.  13.01.15 Гр. Роман Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0275) площею 0,0092 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Митрака, б/н та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України та рішення суду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 3.31. 14.01.15 Гр. Ольховій Аллі Віталіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0241) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                 

вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України та рішення суду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.32. 14.01.15 Гр. Футорняку Євгенію Руслановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0240) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Електрозаводській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України та рішення суду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.33. 11.05.17 Товариству з обмеженою відповідальністю «Карен» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0085) площею 0,0579 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по               

вул. Устима Кармелюка, 7 та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.34. 31.08.17 Гр. Висоцькому Денису Олеговичу, як учаснику АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0402) площею 

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, 56 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.35. 30.03.18 Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу, як учаснику бойових 

дій земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0114) площею 
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0,0100 га для індивідуальних гаражів  по вул. Чорновола (Дівоча),                      

поз. 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.36. 30.03.18  Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0112) площею                      

0,0100 га для індивідуальних гаражів  по вул. Чорновола (Дівоча), поз. 3 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.37. 04.04.18 Гр. Клембак Руслану Михайловичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0115) площею 

0,0085 га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Чорновола 

(Дівоча), поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.38. 04.04.18 Гр. Свистак Михайлу Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0113) площею                      

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Чорновола 

(Дівоча), поз. 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.39. 03.12.19 Гр. Орос Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0153) площею 0,0437 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по  вул. 

Новака, 27 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.40. Гр. Масляник Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0547) площею 0,0407 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Карела Чапека, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.41. Гр. Грет Роману Мирославовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0317) площею 0,0035 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Добролюбова-Тараса 

Шевченка та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.42. Гр. Бондаренко Андрію Валерійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0435) площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла 

Грушевського та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.43. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0437) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 63 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.44. Гр. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0226) площею 0,0386 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійській, 19 та передати 

її у  постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.45. Гр. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0228) площею 0,2325 га для будівництва та 
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обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійській, 19 та передати 

її у  постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.46. Гр. Лешанич Івану Івановичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0263) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Андрія Новака, б/н та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.48. Гр. Кураковій Олені Германівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0127) площею 0,0810 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури в районі вул. Собранецької, поз. 8 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.49. Гр. Кураковій Олені Германівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0359) площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Іспанській зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.50. Гр. Голод Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:03:001:0264) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Ференца Ракоці, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.51. Гр. Вакаровій Мирославі Йосипівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0241) площею  0,1000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в районі вул. Олександра 

Можайського зі зміною цільового призначення.  

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

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.52. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Грушевського 

31" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0220)   площею 

0,5516 га  для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Михайла Грушевського, 31 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.53. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0857) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.54. Гр. Свиді Михайлу Михайловичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0638) площею 0,0203 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 9 та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.55. Гр. Войтковському Ігорю Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0219) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», поз. 223 по вул. 

Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.56. Гр. Шикулі Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0217) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 227 по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 
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3.57. Гр. Семаль Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0221) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 191 по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.58. Гр. Лесняк Ользі Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0215) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.59. Гр. Покальчук Тарас-Григорію Олеговичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0218) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.60. Гр. Фарінюк Ярославу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0388) площею 0,0993 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.61. Гр. Рошко Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0953) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тютюновій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.63. Гр. Ковач Андрію Ласловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0434) площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грушевського та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.64. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0382) площею  

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.65. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0381) площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.66. Гр. Ясинській Юлії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0435) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Великокам’яній, 6/1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.67. Гр. Пудгородській Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0440) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Великокам’яній, 6/1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.68. Гр. Карбованцю Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0203) площею  0,0024 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 7 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.70. Гр. Ковач Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0020) площею 0,0910 га для будівництва та 
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обслуговування інших будівель громадської забудови по Слов’янській 

набережній, 13 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.71. Гр. Свиді Михайлу Михайловичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:24:002:0101) площею 0,9700 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Олександра Радищева, 1 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.72. Гр. Слободянюк Олексію Олексайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0543)  площею 0,0083 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, б/н зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.73. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0439) площею  0,0098 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Верховинській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.74. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0639) площею  0,0224 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 1 «а» та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.75. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0222) площею   0,0037 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Замкові сходи 

(КТП-274) та передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 27 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шаян» зміну конфігурації 

без зміни площі власної земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0001) площею 1,0600 га для обслуговування приміщень 

комплексу по вул. Капушанській, 145 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.3. Гр. Микита Святославу Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0022) площею 0,0420 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, 31 «а» з подальшою 

передачею її в оренду. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.4. Гр. Кибізова-Геліашвілі Наталії Максимівні земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 48 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.5. Гр. Стерчо Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Садовій, 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.6. Гр. Бартош Оксані Степанівні земельної ділянки площею 0,0597 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кальмана Міксата, 8 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.8. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні зміну конфігурації без зміни площі 

власної земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0044) 

площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

площі Шандора Петефі. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.9. Гр. Шумському Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0806 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Стародоманинській, 114 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Уж-Пілігрім» зміну 

конфігурації без зміни площі власної земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0006) площею 0,1370 га для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу по вул. Собранецькій, 212. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 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»: 

4/1.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0179 площею 

0,3500 га ) на земельні ділянки площею 0,1450 га, площею 0,1450 га та 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку у мікрорайоні «Боздош» з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 
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  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4/1.2.  Гр. Мигович Станіславу Михайловичу загальною площею 0,7000 га 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0098) на земельні ділянки площами 

0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,0812 га, 0,1152 га,0,0976 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

по вул. Собранецькій, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

4/1.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:18:001:0044 площею 

6,0000 га), (кадастровий номер 2110100000:18:001:0104 площею 1,2851 га), 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0133 площею 0,9326 га)   для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по вул. 

Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

5.1. Гр. Монда Галині Михайлівні (1/2 частки), гр. Монда Юрію 

Олексійовичу (1/4 частки) та гр. Монда Антоніні Олексіївні (1/4 частки) 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0416) площею 

0,0505 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 16 та передати її у спільну 

часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.2. Гр. Логвінову Вадиму Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:09:001:0034) площею 0,0587 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ольбрахта, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 
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  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.3. Гр. Пилявській Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0113) площею 0,0905 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іванківській, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.4. Гр. Вільгельм Ірині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0334) площею 0,0173 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Академіка Грабаря, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.5. Закарпатському обласному комунальному підприємству «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0389 площею 0,3428 га)  та (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0390 площею 13,1364 га) для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 та 

передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.6. Гр. Рогач Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0439) площею 0,0517 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Солов’їній, 35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.7. Гр. Звурській Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0335) площею 0,0280 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

пров. Весняному, 3 «а» та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.8. Гр. Стасьо Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0442) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 307 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.9. Малому приватному підприємству «Олеся» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0222) площею 1,2650 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Минайській, 16 та передати її в оренду строком на __ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.10. Гр. Петрулич Артуру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0426) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Садовій, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.11. Гр. Рущак Маряні Стефанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0390) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній, 18 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 
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6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.1. Гр. Калинич Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0095)  площею 0,0100 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (тераса) по пр. Свободи, 49 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.2. Гр. Мермелштейну Петру Гейзовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:09:001:0046) площею 109 кв.м. для будівництва 

мотельного комплексу по вул. Івана  Ольбрахта, 23 строком на   років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.3. Фізичній особі-підприємцю Гумен Василю Гавриловичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:003:0043)  площею 0,0030 га для 

влаштування входу до власного торгово-офісного приміщення по вул. 

Минайській, 28/3 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.4. Гр. Суботі Михайлу Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0598) площею 0,0514 га для будівництва та 

обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель 

та споруд в мікрорайоні «Червениця», мас. 2, поз. 18 строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЦА Україна»  земельної 

ділянки площею 556 кв.м. для виробничих потреб по вул. Олега Кошового, 6 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 
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6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЦА Україна»  земельної 

ділянки площею 442 кв.м. під автостоянкою по вул. Олега Кошового, 6 

строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.7. Фізичній особі-підприємцю Польчук Ренаті Іванівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0053) площею 0,0020 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (влаштування входу до 

власного нежитлового приміщення) по  вул. Заньковецької, 9/1 строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.8. Гр. Кіщак Вірі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:003:0058) площею 39 кв.м.  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (добудови та влаштування входу до 

власного приміщення) по вул. Грушевського, 63/17 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.9. Гр. Чорнак Тетяні Теодорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0223) площею 0,0197 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (під магазином та для його 

обслуговування) по вул. Михайла Грушевського, 74 «а» строком на 2 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.10. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0123) площею 0,0020 га для влаштування входу до 

власного приміщення по просп. Свободи,55/83 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 
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6.11. Гр. Феєш Атіллі Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0212) площею 0,0031 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача   (вул. 

Бєлінського), 15/19 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.12. Гр. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0245) площею 0,0045 га  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Льва Толстого, 8 «а» 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.13. Гр. Щадей Ії Василівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:002:0082) площею 0,0027 для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови для влаштування входу до власного 

офісного приміщення по вул. Собранецькій, 122/43 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.1. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Грушевського 

37 - Зірка" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0177) 

площею 1,1649 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Михайла Грушевського, 37 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 6/2. Замінити сторону (орендаря) в чинному договорі оренди 

земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Самшит» на Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Готель «Олімп», договір оренди земельної 

ділянки 29.11.2016 року № 1110 (кадастровий номер 2110100000:26:002:0002) 
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площею 0,4696 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Фріца Гленца, 4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 7. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:  

- Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0639) площею  0,0224 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 1 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

  8. Про зміни та скасування рішень міської ради. 

8.1.  У зв’язку з уточненням площі, у пункті 3.7. рішення XLVIII сесії 

міської ради VII скликання 04.06.2020 року № 1990 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу об`єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Лавандовий двір" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Олександра Капуша (І. Мондока), 31 з подальшою 

передачею її в постійне користування, слова «площею 0,1581 га» читати 

«площею 0,1676 га». 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

8.2. Пункт 16. рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання                         

5 вересня 2019 року № 1701 «Про зміни та скасування рішень міської ради» в 

частині надання дозволу гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику 

бойових дій, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Докучаєва з 

подальшою передачею її у власність, викласти в наступній редакції: 



 36 

 - Надати гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Біровчака з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

8.3. Відповідно звернення комунального підприємства «Ужгородщина» 

25.01.2021 року № 1/01-2021, припинити право постійного користування 

комунальному підприємству «Ужгородщина» на земельну ділянку площею 

1,5980 га по вул. Станційній, 56 для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування згідно Державного акту на право 

постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 098997 

зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного 

користування на землю та на право постійного користування землею, 

договорів оренди землі за № 211010003000009, 06.12.2011 року. 

 - надати комунальному підприємству «Ужгородщина» дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною 

площею 1,5980 га між власниками приватизованого майна на земельні 

ділянки площами 0,5300 га, 0,4800 га, 0,3380 га, 0,2300 га, 0,0200 га для його 

обслуговування по вул. Станційній, 56. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

питання є окремими адміністративними послугами. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

8.4. Пункт 2.3. рішення LI сесії міської ради VII скликання  10 вересня 2020 

року № 2106 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти в 

наступній редакції: 

-  Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» надати 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

площею  0,0011 га (опора типу А10-1),  площею  0,0011 га (опора типу А10-

1), площею  0,0011 га (опора типу А10-1), площею 0,0019 га (опора типу 

УА10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора 

типу П10-1), площею  0,0011 га (опора типу УП10-1),  площею  0,0004 га 

(опора типу П10-1), площею  0,0006 га (опора типу УА10-1), площею  0,0006 

га (опора типу УА10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  

0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  

0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  

0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  

0,0004 га (опора типу П10-1), площею 0,0004 га (опора типу П10-1), площею 



 37 

0,0004 га (опора типу УП10-1), площею 0,0004 га (опора типу А10-1), 

площею 0,0063 га (КТП)  для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії та 

теплової енергії по вул. Загорській з подальшою передачею їх в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

8.5. Звернення департаменту міського господарства Ужгородської міської 

ради щодо припинення Ужгородській районній раді права постійного 

користування на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:29:001:0252) площею 0,0466 га для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування по вул. Собранецькій, 84. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання  на 

підставі ст. 141 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

9.3. Клопотання  управління з контролю за використанням та охороною 

земель головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області 

16.02.2021 року № 111-ДК/0025/КВ/06/01/-21щодо приведення у 

відповідність рішень сесій Ужгородської міської ради в частині надання 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр.гр. Осадченку М.В., Харченку В.В., Панько Н.Я. в районі вул. 

Запорізької. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Запропонувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 Розгляд питань, знятих сесією 22.12.2020, 02.02.2021, 

23.02.2021 на довивчення 

 

 1. Про надання учасникам бойових дій (в тому числі учасникам 

АТО) дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 
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1.1. Гр. Стецюнич Роману Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Друзів, б/н (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

1.2. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

1.3. Гр. Мателега Богдану Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Друзів (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

1.4. Гр. Кирлик Владиславу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Балога 

(Івана Ваша) (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

1.5. Гр. Лазар Олександру Дьордьовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

1.6. Гр. Андрущакевичу Руслану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марка Вовчка. 



 39 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 2. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

2.1. Гр. Глеба Василю Івановичу земельної ділянки площею  0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола 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» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.2. Гр. Гопко Марині Павлівні земельної ділянки площею 0,0610 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Панаса Саксаганського з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.3. Гр. Мігалішку Юрію Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території м. Ужгород з подальшою 

передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.4. Гр. Мельник Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою 

передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 
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2.5. Гр. Сидор Димитрію Димитровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Швабській з подальшою передачею 

її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на зазначену земельну ділянку наявне рішення для релігійної громади. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.8. Закарпатському обласному комунальному підприємству «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» земельної ділянки площею 70,0000 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту в районі                                 

вул. Собранецької та вул. Закарпатської з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

залишити земельну ділянку в запасі міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.9. Гр. Дюрик Оксані Романівні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів ОГК «Сторожницький», поз. 116 по                        

вул. В’ячеслава Чорновола, б/н з подальшою передачею їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

3.1. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0188) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 104 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.2. Гр. Пейк Наталії Георгіївні власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0406) площею 0,2484 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Михайла Томчанія, 17 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 
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  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «УЖАГРОМІКС» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0765) площею 1,7690 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по вул. 

Загорській, 51 зі зміною цільового призначення та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.5. Гр. Мегелі Івану Михайловичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:44:002:0108) площею 0,3659 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Кавказькій, 15 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зенфінанс» земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:12:001:0139) площею  0,0900 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по  вул. 

Одеській, 5 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0666) площею   0,0044 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. Кошицької 

(КТПП-320) та передати її в оренду строком на 5 років, застосувати ставку 

орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рафаро» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:001:0111) площею 0,0357 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на             

пл. Корятовича, 3 та передати її в оренду строком на 3 роки. 

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

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.11. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0269) площею 

0,0075 га для проїзду загального користування по вул. Бічній з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.12. Гр. Цанько Віктору Семеновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0036) площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.13. Гр. Томащуку Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:72:001:0035) площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі вул. Насипної та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.14. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:72:001:0037) площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі вул. Насипної та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.15. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:72:001:0038) площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства в районі вул. Насипної та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.16. Гр. Баран Артему Еміловичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0323)  площею 0,0960 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.17. Гр. Поповичу Віталію Васильовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0324)  площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.18. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0326)  площею 0,0960 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.19. Гр. Савчуку Юрію Петровичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0325)  площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.20. Гр. Веселовському Омеляну Андрійовичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0327)  площею 0,0960 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

3.26.  Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0275) площею 0,1385 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Швабській, 48 зі зміною цільового призначення. 

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

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.6. Гр. Андрійцьо Олександру Володимировичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0274) площею                 

0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Василя Стефаника, поз. 183 з 

подальшою передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

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

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу по Слов’янській набережній (згідно з рішенням господарського 

суду Закарпатської області справа № 907/235/16 від 06.07.2016 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

5.1. Підприємству споживчої кооперації «Ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0433) площею 0,7060 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273 та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та надати земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

5.2. Казаку Євгенії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0307) площею 1,1691 га для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури по вул. Івана Фогорашія, 

17 та передати її в оренду строком на 3 роки. 
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- Відповідно до звернення комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 22.10.2020 

року № 03-14/1685, припинити право постійного користування 

комунальному підприємству Центрального аптечного складу ОВО 

«Фармація» на земельну ділянку площею 1,1788 га згідно Державного акту 

на право постійного користування землею I-ЗК № 001252 зареєстрованого в 

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за 

№ 369, 30.08.2002 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та надати земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 6. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:  

6.1. Фізичній особі-підприємцю Ляховській Валентині Михайлівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0290) площею 0,0082 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 31/18. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.2. Гр. Чмельову Віталію Віталійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0270) 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "1000 Дрібниць" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:002:0001) площею 0,1219 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                   

Бородіна, 15 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.4. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0268) площею 0,0984 га для будівництва та 
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обслуговування будівель закладів побутового обслуговування по вул. 

Михайла Грушевського, 72 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.5. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0304) площею 0,0409 га  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (кафе-бар та господарські приміщення) по 

вул. Слави, 25.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.6. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0564) площею 0,0190 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.7. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0319) площею 0,0040 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 40/18. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ойл -Закарпаття» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:002:0060) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під придбаною будівлею 

ремонтного цеху)  по вул. Сергія Мартина, 4 «а»  (Паризької Комуни).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.9. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0557) площею 0,0025 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 75, прим. 1. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.10. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0901) площею 0,0099 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Івана Франка, 

56. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.11. Гр. Стойка Нелі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0107) площею 0,0049 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 29, прим. 1 «Г». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.12. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки площею 2,2319 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина (вул. 

Паризької Комуни), 2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.13. Гр. Писанчина-Пушавер Олесі Богданівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0167) площею 0,0087 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 «А». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.14. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0268) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Бородіна, 3 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.15. Гр. Дідичин Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0112) площею 0,0070 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця, 12. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.16. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайлд вотер ворлд» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0241) площею 0,1980 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вул. 

Генерала Свободи, 9 «б».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

6.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАНЦЕЛЯРКА» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:001:0220) площею  0,1300 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької 

та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Українській, 

16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

ділянки площею  0,0963 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 20 (302661,27 

грн. з розрахунку на один квадратний метр  314,29 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 
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Розгляд питань, які знаходяться на довивченні комісії 
 
2. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

2.1. Гр. Осадченку Максиму Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0462) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.2. Гр. Стан Василю Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0556) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Володимира Погорєлова, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

2.5. Гр. Гуцов Віталію Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0301) площею 0,0352 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Глагола В.Я.) 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії       Віталій СМІРНОВ 


