
ПРОТОКОЛ № 185 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 27.03.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А.,  

Прозор Є.І.,Пономарьов С.Б. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. 

ІІ. Про розгляд заяви ТОВ «Хозяйка» від 25.03.2019 щодо відмови 

приватному підприємству «Вітана» в продовженні оренди земельної ділянки 

площею 0,0171 в м. Ужгород вул. Волошина,8. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

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

0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Канальної 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. 

1.12. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0911 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури, комісія по АТО рекомендувала задовільнити 

клопотання). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.13. Гр. Гівчаку Артуру Петровичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Героїв 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. 

1.14. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Смижук Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Вишневому з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Бубряк Максиму Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 5 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. 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 (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. 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 (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.36. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 4 з подальшою передачею її 

у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.45. Гр. Юричку Сергію Васильовичу 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.46. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.47. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.48. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.49. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.50. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.51. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.52. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.53. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.54. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.55. Гр. Боровицькому Валентину Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській, 8 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.57. Гр. Ковачу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0672 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

  -  У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1.3.  рішення XXIV сесії 

міської ради VII скликання від 10 липня 2018 року № 1152 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Ковачу Івану 

Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

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

подальшою передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність. 

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. 

1.58. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0076 га для будівництва індивідуальних гаражів по  вул. Льва Толстого 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. 

1.59. Гр. Фанті Василю Васильовичу земельної ділянки площею                                  

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

76 «б» з подальшою передачею її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.60. Гр. Петрус Георгію Павловичу земельної ділянки площею 0,0468 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горіховій, 29 з подальшою передачею її у власність(висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.61. 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 (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю відповідного погодження гаражного кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.62. 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 (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю відповідного погодження гаражного кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.63. 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 (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю відповідного погодження гаражного кооперативу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.64. 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, 

заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.65. Гр. Дербаль Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Ужгород, квартал 001, зона 50 з подальшою передачею 

її у власність 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка обтяжена раніше прийнятим рішенням міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.66. Гр. Дербаль Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 1,9700 га 

для ведення особистого селянського господарства в кінці вул. Єньківської, 

квартал 001, зона 53 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. 

1.67. 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, 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 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» - одноголосно. 

2.4. Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Одеська 12» 

земельної ділянки площею 0,3848 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Одеській, 12 з подальшою передачею її в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Акціонерному товариству комерційний банк «Приватбанк» земельної 

ділянки площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Собранецькій, 189 з подальшою передачею її в 

постійне користування (висновок архітектури). 



 13 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Король Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1239 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 166 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Дюрик Оксані Романівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, поз. 116, 

АГК «Сторожницький» з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії, оскільки в 

пакеті документів відсутні документи на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Стегурі Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0022 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, поз. 

133, АГК «Сторожницький» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Лукачовичу Тарасу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0013 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 55, 

прим. 44 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Коваленко Тетяні Леонідівні земельної ділянки площею                     

0,0495 га для ведення особистого селянського господарства по                                      

вул. Томчанія, 33 з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Галай Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0525 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Вишненімецькому з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Стойка Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                       

0,0093 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                          

вул. Мукачівській, 24, прим. 2 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.6. Гр. Данюк Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0402) площею 0,0276 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Черешневій, 66 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу, як учаснику бойовий дій,   земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0406) площею                                   

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

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Кравчук Анатолію Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0394) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі об’їзної дороги - вул. Оноківської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Зяброву Євгену Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0396) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі об’їзної дороги - вул. Оноківської та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:65:001:0077) 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 та передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Мотишен Володимиру Леонідовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0184) площею                 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 45 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Корчинському Валерію Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0182) площею                  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 42 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0441) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів вул. Антонія Дворжака, б/н та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Гебеш Петру В’ячеславовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0185) площею 0,0672 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 51 «б» та передати її у 

власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Перекрест Анатолію Валерійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0181) площею 

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 6 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Яцолі Ігорю Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0183) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 50 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0186) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 200  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Данч Віктору Степановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0442)  площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів вул. Ольги Кобилянської, б/н та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Куруц Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0184) площею 0,0179 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Урожайній, 26  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.21. Гр. Ключковичу Мирославу Петровичу земельних ділянок (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0086 площею 0,0112 га) та (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0087 площею 0,0014 га) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Підградській, 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.2. Гр. Жуйко Сергію Володимировичу земельної ділянки площею                       

0,0196 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Бачинського, 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. 

4.3. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки площею 0,4900 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки площею 1,0300 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Ужгородській автомобільній школі товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки площею 0,8800 га для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Кіщак Марії Петрівні власної земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Залізничній, 5.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

4.8. Гр. Шпонтаку Шімону Івановичу власної земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі площею 0,0250 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Івана Гарайди, 10. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Підлипники" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:002:0005)  площею 0,4000 га для 

комерційно-житлового будівництва (для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови) по вул. 8-го Березня – Олександра 

Можайського строком на 5 років. (присутні представники 

ОСББ»Можайського,34» та депутат міської ради Щадей В.І.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із закінченням терміну дії договору оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.2. Гр. Опшитнику Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0111 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                          

вул. Швабській, 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. Про розгляд заяви ТОВ «Хозяйка» від 25.03.2019 щодо відмови 

приватному підприємству «Вітана» в продовженні оренди земельної ділянки 

площею 0,0171 в м. Ужгород вул. Волошина,8. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Взяти заяву до відома під час розгляду відповідного проекту 

рішення ХХХV сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Секретар комісії        Ю.СТАНКО 


