
ПРОТОКОЛ № 181 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 06.03.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б.,  

Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Квіт В.В. – заст. начальника управління містобудування та архітектури. 

Марценишин М. – представник громадськості. 

Середа М.М. – заст. начальника відділу Держгеокадастру. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.1.  Гр. Галаговець Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0629 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(комісія АТО вирішила рекомендувати задовольнити клопотання). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  «не голосували» - 2. (Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.2. Гр. Ярошик Віктору Петровичу земельної ділянки площею 0,0622 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі мкрн. Я. Мудрого, вул. Лінійна з подальшою передачею її у 

власність (комісія АТО вирішила рекомендувати задовольнити клопотання). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 
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  «не голосували» - 2. (Бабидорич В.В., Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тютюновій з подальшою передачею її у власність(комісія АТО 

вирішила рекомендувати задовольнити клопотання). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Бабидорич В.В., Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.4. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 0,0760 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Афанасьєва О.В., Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.5. Гр. Павловичу Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0815 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Чоболь Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Сонячної – Слов’янської набережної з 

подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником відповідного погодження УКГ «Політ». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.8. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Доманинської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Марчишаку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Доманинської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10.Гр. Смижук Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Вишневому з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Маслянику Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0421 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(комісія АТО вирішила рекомендувати профільній комісії відмовити у 

задоволенні клопотання на підставі висновку архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Куртаничу Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність (комісія АТО вирішила рекомендувати профільній комісії 

відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку з раніше прийнятим рішенням 

міської ради на дану земельну ділянку). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із раніше прийнятим рішенням міської ради щодо зазначеної земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.13. Гр. Лихенку Івану Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, масив 2 поз. 220 з подальшою передачею її у 

власність (комісія АТО вирішила рекомендувати профільній комісії 

відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку з раніше прийнятим рішенням 

міської ради на дану земельну ділянку). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із раніше прийнятим рішенням міської ради щодо зазначеної земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Маух Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2 поз. 199 з подальшою 

передачею її у власність (комісія АТО вирішила рекомендувати профільній 

комісії відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку з раніше прийнятим 

рішенням міської ради на дану земельну ділянку). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із раніше прийнятим рішенням міської ради щодо зазначеної земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником відповідного погодження УКГ «Політ». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, розглянути 

питання після надання заявником відповідного погодження УКГ «Політ». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Гимону Ростислав Ігорович земельної ділянки площею                     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 38 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Питчак Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 33 з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Бубряк Максиму Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 5 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Сак Василю Васильовичу земельної ділянки площею  0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Чегіль Василю Олександровичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 32 з подальшою передачею її 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Михайленку Ігорю Миколайовичу земельної ділянки площею     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 25 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 висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 35 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Прокопову Віталію Владиславовичу земельної ділянки площею 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 34 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 40 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Савенку Андрію Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 10 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.27. Гр. Рубішу Юрію Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 27 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Холоду Олександру Петровичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 29 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Брохун Ігорю Степановичу земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 37 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. Гр. Пеприку Ярославу Григоровичу земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 23 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Попуднику Віктору Васильовичу земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 36 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 висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. Гр. Постолакі Калині Миколаївні земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 19 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. Гр. Посітко Максиму Руслановичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 30 з подальшою передачею її 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Завидняку Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 2 з подальшою передачею її 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Циганіну Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 3 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.36. Гр. Бабичу Івану Олександровичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 17 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Могішу Олегу Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 31 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Балог Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 14 з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Мондику Ігорю Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 4 з подальшою передачею її 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Довбак Андрію Володимировичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 16 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 висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. Гр. Харченку В’ячеславу Валентиновичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 39 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Скібчику Юрію Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,0994 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 20 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43. Гр. Глюдзику Сергію Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 13 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. Гр. Юричку Сергію Васильвичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 15 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.45. Гр. Бреусу Артему Сергійовичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 24 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.46. Гр. Деметер Крстіану Тіберійовичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 18 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.47. Гр. Булах Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 9 з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.48. Гр. Паламарчуку Павлу Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 8 з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.49. Гр. Темір Юлії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 12 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 висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.50. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 6 з подальшою передачею її 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.51. Гр. Бойко Оксані Валеріївні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 11 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.52. Гр. Кравець Ірині Леонідівні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 26 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.53. Гр. Грет Роману Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0035 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Добролюбова-

Тараса Шевченка з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.54. Гр. Боровицькому Валентину Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській, 8 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 висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.55. Гр. Яворському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0095 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній-Насипній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 132 з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Бабидорич В.В., Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужтрансбуд» земельної 

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

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

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

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0413 

га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по вул. 

Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності (був 

здійснений виїзд). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Афанасьєва О.В., Козак В.А., Пономарьов С.Б.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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2.5. Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк» 

земельної ділянки площею 0,1148 га для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ по вул. Корзо, 15 з подальшою 

передачею її в постійне користування (висновок управління правового 

забезпечення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 122 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Недзвецькому Назару Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Запорізькій та вул. Требішовській  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Жмуркіній Дарії Олександрівні земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій  з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Кулябі Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Попович Маріанні Ігорівні земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій  з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.10. Гр. Хрипак Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,1438 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Горянській, 37  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Фізичній особі-підприємцю Кіштулинець Оксані Іллівні земельної 

ділянки площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по пр. Свободи, 29/32  з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Кулябі Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Кузьмі Марині Михайлівні земельної ділянки площею 0,0014 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 39/19  з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Шпільці Вероні Василівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

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

ряд «В», поз. 62 з подальшою передачею її у власність. (Заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Габоді Йосифу Йосифовичу земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця,                 

АГК «Мрія-1», поз. 4 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Фізичній особі-підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної ділянки 

площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 29/33  з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0232 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

по вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Комунальному підприємству «Стадіон «Авангард» земельної ділянки 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту по вул. Івана Франка з подальшою передачею її у постійне 

користування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.20. Гр. Куклишин Марині Миколаївні земельної ділянки площею 0,0217 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 61 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«Будкомплектторг» земельної ділянки площею 0,5906 га для обслуговування 

нежитлових будівель по вул. Насипній, 46/1 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії для 

уточнення графічних матеріалів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Комунальному підприємству «Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств» Ужгородської міської ради земельної ділянки (кадастровий 

номер 2124881200:13:012:0009) площею 0,2160 га для організації та 

обслуговування кладовища з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

Ужгородська міська рада не є розпорядником зазначених земель. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.4. Гр. Сташук Дмитру Анатолійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:43:001:0306) площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Золтана Шолтеса та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Органу самоорганізації населення будинковому комітету «Залізничник» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0218) площею 

0,3513 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Коритнянській, 4 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Добош Наталії Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0237) площею 0,0137 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській (вул. Перемоги), 15 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Сільваші Володимиру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:002:0065) площею 0,0216 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового на пл. Шандора Петефі, 46/38 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щедріна 30" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0816) площею                 

0,2030 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 30 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0098) площею 

0,0202 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12, прим. 4 та передати її в 

оренду строком на _____ років. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Чистякову Володимиру Олександровичу, як учаснику бойовий дій,  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0155) площею 

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 71 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Цифрі Вячеславу Володимировичу, як учаснику бойовий дій,  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0175) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

165  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Рогульчик Віктору Васильовичу, як учаснику бойовий дій,  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0177) площею                    

0,0607 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 154 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Шимон Василю Васильовичу, як учаснику бойовий дій,  земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0176) площею                    

0,0669 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

155  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Гребінь Сергію Михайловичу, як учаснику бойовий дій,  земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0179) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

159  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Стасів Галині Остапівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0282) площею 0,0540 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                        

вул. Чабанівській, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Михайлюк Юрію Олександровичу, як учаснику бойовий дій,   

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0178) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Бажурі Івану Володимировичу, як учаснику бойовий дій,   земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0180) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

212  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Семсичко Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0283) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Чабанівській, 4  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

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

Закону України «Про землеустрій»: 

4/1.2. Департаменту міського господарства земельних ділянок площами                

0,1056 га та 0,1237 га та 0,0707 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Загорській, 51 з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Ленарт Маргариті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
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2110100000:26:001:0252)  площею 0,0696 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Яна Гуса, 47 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Сег Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0307)  площею 0,0410 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Вірменській, 42 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Шеремет Степану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0440)  площею 0,0252 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Козацькій, 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Чорні Антоніні Антонівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0192)  площею 0,0264 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Олекси Борканюка, 33 «А» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Петрушко Лоранду Людвіговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0208)  площею 0,0103 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Антонівській, 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Матій Святославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0313)  площею 0,0185 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Мукачівській, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Шукаль Терезії Людвиговні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0081)  площею 0,0741 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Солов’їній, 21 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Іваняс Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0817) площею 0,0538 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Павлова, 40 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

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

6/1.2. Гр. Жук Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0220) площею 0,0067 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Новака, 16 строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду без 

складання технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 6/2. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

6/2.1. Приватному підприємству «ФОГ»  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0178) площею 0,2669 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств по вул. Гранітній, 14 (договір оренди 

від 27.12.2017 року № 1960). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Егрікалчерел «МІТ»  

земельної ділянки площею 0,15 га під власною будівлею гуртожитку по             

вул. І. Франка, 58 «б» для реконструкції частини гуртожитку та будівництва 
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багатоквартирного житлового будинку в. м. Ужгороді по вул. І. Франка, 58 

«б» (договір оренди від 09.10.2014 року № 1763). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Жук Володимиру Володимировичу  земельної ділянки площею  

0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Швабській, 16 (19828,30 грн. з розрахунку на один квадратний метр                          

431,05 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Фізичній особі-підприємцю Демурі Ігорю Володимировичу земельної 

ділянки площею  0,0173 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Андрія Палая, 2 «а» (57359,88 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 331,56 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Фізичній особі-підприємцю Демурі Ігорю Володимировичу земельної 

ділянки площею  0,1073 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Андрія Палая, 2 «а» (316384,78 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 294,86 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Фізичній особі-підприємцю Демурі Ігорю Володимировичу земельної 

ділянки площею 0,0890 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Андрія Палая, 2 «а» (260592,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр 292,80 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради                              

9.2. Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування землею I-ЗК № 001068 від 28.12.1994 року виданий 
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акціонерному товариству «Свемон» (промбаза) м. Ужгород на земельну 

ділянку площею 0,84 га (по вул. Миколи Огарьова, 10). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. У зв’язку з зміною назви пункт 4.3. рішення XVII сесії VI скликання 

18.06.2013 року № 952  «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти в наступній 

редакції: 

- КП «Парк культури та відпочинку «Під Замком» надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 50,00 га 

для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва по вул. Возз’єднання, 5 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У зв’язку з зміною назви пункт 2.14. рішення IV сесії міської ради  V 

скликання  від 29.12.2007 року № 565 «Про надання відмову у наданні та 

приватизацію земельних ділянок» викласти в наступній редакції: 

- Закладу дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4688 га 

для будівництва та обслуговування закладів освіти по вул. Айвазовського, 9 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

 - Пункт 7 рішення III сесії міської ради VII скликання 31.05.2016 року 

«Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати таким, що втратив 

чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесіями від  22.02.18; 15.05.18; 10.07.18; 

28.08.18; 30.11.18 на довивчення 

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

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.2. Гр. Рега Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 203 (18.01.19) (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

6.6. Гр. Янєву Олександру Миколайовичу зі зміною цільового призначення 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0041) площею 

0,0395 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вірменській та передати її в оренду 

строком на 5 років до                  2023 року. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії      О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії     Ю.СТАНКО 


