
ПРОТОКОЛ № 186 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 10.04.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А.,  

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

ВІДСУТНІ:  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Лайкун М.І. – заст. начальника відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

Розгляд питань 

направлених для виїзного  засідання комісії з питань  

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

1.2. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. 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. 



 2 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1.(Прозор Є.І.) 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

2.1. 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» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

2.2. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

3.2. Гр. Хрипак Марії Франтішківні земельної ділянки площею 0,0715 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Івана Фогарашія з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 4. 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. Ужгородському районному відокремленому підрозділу громадської 

організації «Товариство сприяння оборони України» земельної ділянки 

загальною площею 0,8259 га на земельні ділянки площею 0,7145 га, та 

площею 0,1114 га для будівництва та обслуговування закладів освіти по                                  

вул. Собранецькій, 147 «б» 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. 

  

 5. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

5.1. Гр. Довбиш Андрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0273) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Нікітіна, б/н строком на  3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити департаменту 

міського господарства надати інформацію щодо відсутності заборгованості з 

орендної плати та надати пропозиції щодо можливості поновлення договору 

оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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  

1.11. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Доманинської з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Марчишаку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

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

з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою за винятком земель охоронної зони. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Пліска Андрію Олександровичу земельної ділянки площею 0,0072 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, 

АГК «Дружба» поз. 47 та поз. 48 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. 

1.16. Гр. Тирук Віктору Михайловичу земельної ділянки площею                      

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

1.17. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній, 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. 

1.18. Гр. Клец Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0990 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Іспанської, б/н з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Лавицькому Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,0660 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Софілканичу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

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

1.21. Гр. Павловичу Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0543 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Капушанської 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. Ореагош Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інформсервіс" земельних 

ділянок площею 0,0469 га та 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 15 з подальшою передачею їх 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю відповідного погодження ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. 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» - 1; (Пономарьов С.Б.) 

  «не голосував» - 5. Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.3. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0463 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Канальній, 32 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Комунальному підприємству «Стадіон «Авангард» земельної ділянки 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
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культури і спорту по вул. Івана Франка з подальшою передачею її у постійне 

користування (запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.5. Гр. Костик Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею    0,0022 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, 

АГК «Енерго», гараж № 21  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Шиян-Угрин Мар’яні Іванівні земельної ділянки площею  0,0033 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 51  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Ігошев Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

б/н, АГК «Енерго», гараж № 46  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Ляпко Ганні Андріївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 22  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Язикову Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею    0,0040 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, 

АГК «Енерго», гараж № 41  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Логойді Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею  0,0038 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 25  з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Хованець Олені Ернестівні земельної ділянки площею 0,0029 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 56  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Білкей Івану Петровичу земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 55  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Кравец Анатолію Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 6  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Саглиці Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 8  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Вовчок Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею                

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, 

б/н, АГК «Енерго», гараж № 61  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Громадській організації «Федерація хортингу в м. Ужгород» земельної 

ділянки площею 0,1010 га під будівництво спортивного комплексу для занять 

Національним видом спорту України хортинг по вул. Капушанській з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

правового забезпечення надати пропозиції щодо правових підстав 

задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Геворкян Світлані Мікаелівні земельної ділянки площею                

0,0057 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії Жемайте, 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. 

2.18. Гр. Горбонос Роману Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня 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. 

2.19. Гр. Карбованцю Ярославу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,2000 

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

154 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Новак Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0023 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 49  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Єгазарян Вірі Айказовні земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, АГК 

«Енерго», гараж № 30  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Балабі Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею                

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                   

(вул. Белінського), АГК «Білочка», гараж № 35 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.23. Гр. Язикову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                

0,0041 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана                         

Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 1  з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Кривка Олені Яношівні земельної ділянки площею 0,0444 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 105 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Бегун Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0546 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 115 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Приватному акціонерному товариству «Андезит» земельної ділянки 

площею 0,5208 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 8 «а» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Приватному акціонерному товариству «Андезит» земельної ділянки 

площею 0,1503га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 8 «а» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Матій Петру Петровичу, гр. Матій Маргареті Антонівні,                      

гр. Лендєл Лесі Петрівні, гр. Штелиха Марині Петрівні, гр. Лукач Юлії 

Іванівні земельної ділянки площею 0,0055 га для будівництва індивідуальних 

гаражів на пл. Корятовича, 7 гараж № 5 з подальшою передачею її у спільну 

сумісну власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,4400 

га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по 

вул. Івана Франка, 1 зі зміною цільового призначення та з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вестгазконтроль» 

земельної ділянки площею 0,8837 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Олександра 

Блистіва, 1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.31. Гр. Якица Олександру Івановичу земельної ділянки площею                

0,0010 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, гараж                            

№ 272  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. 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.7. Гр. Шкирті Анатолію Івановичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1806) площею                      

0,0955 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Кулик Павлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0388) площею 0,1350 га для ведення особистого 

селянського господарства  по вул. Іштвана  Дендеші, 129 та передати її у 

власність. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Полянському Михайлу Йосифовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1810) площею                      

0,0955 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Самолюк Роману Валерійовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0248) площею                      

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Прищепа Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0286) площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних 

гаражів вул. Вілмоша Ковача ( вул. Белінського), гараж № 16 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку № 63 Б по 

вулиці Володимирській в місті Ужгород "Молодіжне" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0582) площею 0,2020 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Володимирській, 63 «б»  та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Голова Івану Зіновійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0190) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій (масив 2), поз. 36 б та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Сойко Андрію Романовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0191) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій (масив 2), поз. 13 б та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.15. Гр. Шпонько Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0189) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій (масив 2), поз. 7 б та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Шишканинець Сергію Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0192) площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

41 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Холмогорову Олександру Сергійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0149) площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

87 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Синенку Володимиру Володимировичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0897) площею                     

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 92 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Гапак Василю Михайловичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0898) площею                     

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 90 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Грушовській Ользі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0413) площею 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 144 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.21. Гр. Керецман Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0307) площею 0,0403 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Зореслава, 30 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання надати інформацію 

щодо наявності детального плану забудови території на зазначеній у заяві 

земельній ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Кудрявцеву Євгенію Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0896) площею                     

0,0763 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 85 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Карабчук Михайлу Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0285) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Літній, 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Вакулі Марині Ласлівні, гр. Солодко Галині Іванівні та                            

гр. Ліпаткіну Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0277) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Конопляній, 8 та передати її у спільну сумісну  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0180) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Високій з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

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, 
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господарських будівель і споруд по вул. Андрія Бачинського, 20 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Ромашкіній Лілії Євгенівні земельної ділянки площею                       

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. 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 згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. 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 згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Дочірньому підприємству Ужгородський туристично-оздоровчій 

комплекс «Світанок» приватного Закарпатського обласного акціонерного 

товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист» земельної ділянки 

площею 1,5150 га під будівлями по вул. Кошицькій, 30 з подальшою 

передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на земельній ділянці знаходиться нерухоме майно іншого власника. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Грегор Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0295 га для 

забезпечення проходу і проїзду до власного кафе по вул. Марії 

Заньковецької, 66 «а» з подальшим укладанням платного договору сервітуту. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ветеран» земельної ділянки 

площею 0,3500 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Шумній, 2 з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9. Надати Департаменту міського господарства згоду на складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0365) площею 0,2449 га для 

будівництва та обслуговування будівель громадської забудови по                                  

вул. Собранецькій, 145 «в». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Приватному підприємству «АБС-Сервіс» орендованої земельної ділянки 

зі зміною конфігурації без зміни площі площею 1,1649 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Богомольця, 39. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «С.В.-Плюс» власних 

земельних ділянок зі зміною конфігурації без зміни площі (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0121 площею 0,4505 га) та (кадастровий номер 

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

обслуговування будівель торгівлі по  вул. Тиводара Легоцького, 78,33. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4/1. Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з 

ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

4/1.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною 

площею 0,2451 га на земельні ділянки площами 0,0729 га та 0,1722 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 16 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4/1.2. Фізичній особі-підприємцю Ломага Олександру Степановичу земельної 

ділянки загальною площею 0,0270 га на земельні ділянки площами 0,0141 га 

та 0,0129 га для будівництва та обслуговування обєкиів туристичної 

інфраструктури по вул. Олександра Фединця, 52 «а» з подальшою передачею 

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Сімчері Степанії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0208) площею 0,0068 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Олександра Духновича, 3 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Лесьо Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0397) площею 0,0838 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Стародоманинській , 21 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Хомі Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0408) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Слави, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Лукан Сергію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0807) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Сушкет Василю Володимировичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0808) площею                     
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0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Кулик Павлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0389) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана  Дендеші, 129  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Югас Надії Вікентіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0177) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 102  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Дубович Андріані Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0229) площею 0,0391 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дмитра Донського, 9  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Коваленко Тетяні Леонідівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0409) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Томчанія, 33  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Басараб Вікторії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1669) площею 0,0288 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Лікарняній, 3  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Поляк Вероніці Ярославівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0187) площею 0,0267 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Міклоша Берчені, 32 «а»  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Борецькому Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0185) площею 0,0813 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Жатковича, 6  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Лабецькому Владиславу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0403) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по   

вул. Стародоманинській, 3  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.14. Гр. Сільваші Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0266) площею 0,0045 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міклоша Берчені, 10 «а»  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.1. Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0008) площею 0,35 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під нерухомим майном – 

автозаправні станції)  по вул. Коритнянській, 16 строком на   5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0004) площею 0,1861 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
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автозаправочної станції)  об’їзд КПП «Ужгород» км 12+350 строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сімо і Ганц»                         

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:002:0032) площею                   

0,8275 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під майновим 

комплексом) по вул. Приладобудівників, 5 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»                 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0009) площею                     

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції) по вул. Собранецькій, 162 строком на 

10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»                         

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0005) площею                 

0,1500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції) по вул. Тімірязєва, 15 «б» строком на 

10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»                         

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0010) площею                           

0,8714 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції) по вул. Перемоги, 152/2 строком на 10 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»           

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0074)  площею           

0,4232 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції)  по вул. Заньковецької, 48 строком на 

10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 
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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): 

6/1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ-ТРАНС» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0230) площею                   

0,1412 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по Студентській набережній, 2 «а» строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку воренду без 

складання технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.4. Гр. Грицан Володимиру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів Тобілевичів, 13 строком на 5 

років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку воренду 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. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу   земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0230) площею 0,1412 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по Студентській 

набережній, 2 «а»  (договір оренди 03.08.2016 року № 1862). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2.2. Приватному підприємству «МІБС» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (під власною будівлею для комерційної 

діяльності) по вул. Братів Тобілевичів (вул.Тобілевича), 13 (договір оренди 

09.11. 2017 року № 1958). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію 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. 
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7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-УЖ» земельної 

ділянки площею 0,1022 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. 8- го Березня, 28 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Комфорт-Маркет" земельної 

ділянки площею 0,0875 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача (вул. Белінського), 17.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Фізичній особі-підприємцю Гаврилюку Валерію Миколайовичу 

земельної ділянки площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  (під станцією технічного обслуговування автомобілів) по  

вул. Юрія Нікітіна, 8. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт та інвалідів 

«Співчуття» земельної ділянки площею 0,4786 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по                               

вул. Гранітній, 1 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Гр. Бедь Каріні Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                          

Бородіна, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.7. Приватному підприємству «КАДВА» земельну ділянку площею 0,0390 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 68 "а". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Бейгулову Андрію Євгеновичу земельної ділянки площею     0,0945 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Українській, 16 (123133,50 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  130,30 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

75 «а», прим. 3 (14196,24 грн. з розрахунку на один квадратний метр  394,34 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради                              

9.1. У зв’язку із зміною назви установи, рішення V сесії міської ради V 

скликання від 27.08.2010 року № 1531 «Про погодження вибору земельної 

ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку по                        

вул. Ярослава Мудрого, 81» в частині затвердження матеріалів вибору місця 

розташування земельної ділянки Закарпатській установі виконання покарань 

відділу державного департаменту України площею 0,15 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 81  

визнати таким, що втратив чинність: 

 - Державній установі «Закарпатська установа виконання покарань 

(№9)» надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  0,1500 га для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Ярослава Мудрого, 81  з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки 

пункт 1.1. рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 28.02.2019 року  

№ 1475 «Про поновлення, припинення та відмову у поновленні дії договорів 

оренди земельних ділянок » слова: "для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування " читати: "для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. У пункті 4.3. рішення  VIII сесії міської ради VII скликання 18.10.2016 

року № 413 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)», слова: "з подальшою передачею її в постійне користування" 

читати: "з подальшою передачею її в спільну (комунальну) власність 

територіальній громаді сіл, селища Ужгородського району в особі 

Ужгородської районної ради" та слова: "3,3920 га" читати: "2,6900 га". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У пункті 1.11. рішення XXX сесії міської ради VII скликання від 

13.12.2018 року № 1348 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 

частині надання гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 219 слова: 

«площею 0,0600 га» читати: «площею 0,0611 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Пункт 3.1. рішення XXX сесії міської ради VII скликання                     

13.12.2018 року № 1352 «Про надання та відмову у наданні згоди на 

складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» в частині надання товариству з обмеженою 

відповідальністю «Автодорремонт» згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  земельної ділянки площею 0,0347 га для 

обслуговування гаражу-складу по вул. Другетів, 103 з подальшою передачею 

її в оренду визнати таким, що втратив чинність. 

 - Товариству з обмеженою відповідальністю «Автодорремонт»  надати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

0,0347 га для обслуговування гаражу-складу по вул. Другетів, 103 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9.6. Доповнити пункт 1.102 рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 

10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та відмову у затвердженні 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості)» наступними словами, а саме: «в рівних долях по ½ 

кожному». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9.7. У зв’язку з уточненням площі  внести зміни у п. 6.3. рішення IV сесії 

міської ради V скликання від 18.07.2008 року № 790 «Про надання та 

приватизацію земельних ділянок» в частині надання Закарпатському музею 

народної архітектури та побуту дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 1,9103 га під музеєм по                  

вул. Капітульній, 33а (в постійне користування) слова «площею 1,9103 га» 

читати «площею 1,9600 га» (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. У зв`язку з технічною помилкою у пункті 1.15. рішення XXXIV сесії 

міської ради VII скликання 28.02.2019 року  № 1472 «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: "Фізичній 

особі-підприємцю Семйон Романасу Михайловичу " читати: "Гр. Семйон 

Романасу Михайловичу ". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Розгляд питань, направлених сесіями  

від  22.02.18; 15.05.18; 10.07.18; 28.08.18; 30.11.18 на довивчення 

 

 2/1 Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з 

ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

 Департаменту міського господарства земельної ділянки загальною площею 

18,1637 га на земельні ділянки площею 1,4440 га, площею 16,5985 га та 

площею 0,1212 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької комуни), 4 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю погодження землекористувача. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 4. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - 

підприємців та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди 

земельних ділянок. 

4.1.  Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, гр. Гладжикурка Надії Богданівні, 

гр. Гладжикурка Людмилі Василівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 28/20  

строком на 5 років. (28.08.18) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄЛЬ КФТ" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0277) площею                    

0,2161 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови  по вул. Іштвана Сечені, 29 «а» та передати її в оренду строком на 5 

років до ______2023 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 


