
ПРОТОКОЛ № 189 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 15.05.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Прозор Є.І., Пономарьов С.Б.,  

Козак В.А., Шевчук Г.В.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ:  

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

  

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.11. Гр. Смагіну Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Фріца Гленца з подальшою 

передачею її у власність. 

 -  У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1.16.  рішення X сесії міської 

ради VII скликання 26 січня 2017 року № 569 «Про затвердження, надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Смагіну 

Андрію Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Зв’язківців, б/н 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка передана КП «Стадіон «Авангард». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Довгомеля Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Новака 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. 

1.13. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. 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 (висновок 

архітектури). Заявник присутній. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Канальної з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволен6ні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Несенюк Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0083 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької 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. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Тирук Віктору Михайловичу земельної ділянки площею                      

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

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

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній, 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. 

1.21. Гр. Софілканичу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

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

1.22. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1200 га 

для індивідуального садівництва в кварталі 001, зона 70 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю генеральному плану забудови території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1200 га для індивідуального садівництва в кварталі 001, зона 70 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю генеральному плану забудови території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Прокопів Василю Мироновичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Кавказької.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Щерба Володимиру Антоновичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Кавказької.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.27. Гр. Блага Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця,               

АГК «Мрія» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. 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» - 4; 

  «утримались» - 3. (Афанасьєва О.В., Бабидорич В.В., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

земельної ділянки площею 0,7233 га для будівництва і обслуговування 

гаража по вул. Загорській, 170 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. 

2.3. Гр. Гук Ярославу Семеновичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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. 

2.4. Гр. Мінькевичу Максиму Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0073 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Жемайте,11а/2 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. 

2.5. Гр. Доценку Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0026 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Джамбула з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОІР-СЕРВІС» земельної 

ділянки площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 74 а з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Насипна 10» 

земельної ділянки площею 0,5310 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Насипній, 10 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею   0,0700 

га для облаштування скверу (для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення) по вул. Гвардійській (в р-н перехрестя з                          

вул. Рилєєва) з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.9. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею    0,2200 

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

вул. Івана Франка, 1 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Прадід Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0070 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, 

АГК «Мрія-1», поз. 83 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. 

2.11. Закарпатській митниці ДФС земельної ділянки площею 3,5000 га для 

влаштування автомобільної сервісної зони легкового транспорту в районі                

вул. Собранецької перед МАПП «Ужгород» з подальшою передачею її в 

постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Закарпатській митниці ДФС земельної ділянки площею 4,4000 га для 

влаштування автомобільної сервісної зони вантажного транспорту в районі      

вул. Собранецької перед МАПП «Ужгород» з подальшою передачею її в 

постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Урста Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0718 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Олександра 

Грибоєдова, б/н 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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2.14. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю заяви до зазначеної площі нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15.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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Бріла Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Черемшини з 

подальшою передачею її у власність. 

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. 

2.19. 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 

(заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Вербі Маріанні Іванівні земельної ділянки площею 0,0602 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Стародоманинській, 32 

з подальшою передачею її у власність (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг- 

Ужгород» земельної ділянки площею 0,2656 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Олександра Можайського, 9 А з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.10. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0188) площею 0,0601 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд вул. Собранецькій, масив 2, поз. 217 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Коваль Богдану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0209) площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Підгірному та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Федьо Івану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:40:001:0084) площею 0,0836 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мікрорайоні Сосновий та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Куклишину Тарасу Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0021) площею 0,0615 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Панаса Саксаганського, 150 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.15. Гр. Магда Івану Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0131) площею 0,0640 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в мікрорайоні Боздош, поз.27 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Громадській організації «Гаражне об’єднання «Парус» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0312) площею 0,0900 га для 

колективного гаражного будівництва по вул. Михайла Лермонтова, 9 А та 

передати її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0199) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Запорізькій та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Адам Петру Петровичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0631) площею 0,0829 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Університетській-вул. Теодора- Ромжі та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Цапалюк Олександру Васильовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0632) площею 

0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській - вул. Теодора - 

Ромжі та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Скрипай Сергію Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0204) площею 

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 14 б та 

передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Сумарі Жанні В’ячеславівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0280) площею 0,0555 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Чабанівській, 2 (квартал індивідуальної житлової забудови ім. 

Саксаганського, поз. 105)  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Малик Юрію Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:540:001:0085) площею 0,0814 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мікрорайоні «Сосновий» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Готрі Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0201) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 44 б та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Головей Михайлу Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1823) площею              

0,0719 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. 

3.28. Гр. Грешку Михайлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0190) площею 0,0550 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 195 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Гр. Варцабі Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0361) площею 0,0648 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій, 26 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Іудейській релігійній громаді м. Ужгород (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0327) площею 0,0267 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Мукачівській, 47 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31. Гр. Пігош Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0410) площею 0,1050 га для ведення особистого 

селянського господарства по  вул. Горянській, 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0170) площею 0,3000 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Кошицькій, 56 зі зміною 

цільового призначення. 

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. Таран Маріанні Михайлівні, гр. Колєсніковій Георгіні Володимирівні 

та гр. Кошинській Ользі Володимирівні земельної ділянки площею 0,0105 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 25 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Юречко Анжелі земельної ділянки площею 0,0073 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Жемайте, 11а/2 з подальшою передачею її в оренду. 
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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. 

4.4. Гр. Грецькому Івану Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 4 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Макарович Юлії Михайлівні, гр. Завацькій Оксані Іллівні земельної 

ділянки площею 0,0715 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 62 з подальшою 

передачею її у власність в рівних долях по 1/2  кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Мицьо Ірині Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Стародоманинській, 95 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Гр. Попович Вікторії Михайлівні земельної ділянки площею                 

0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стародоманинській, 31 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9. Гр. Кутканичу Павлу Олександровичу, як учаснику бойових дій в АТО 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Олександра Богомольці, б/н 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. 

4.10.  Гр. Бескид Олександру Юрійовичу, як учаснику бойових дій в АТО 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Олександра Богомольці, б/н 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. 

4.11.  Гр. Плоскіну Юрію Васильовичу земельної ділянки площею                

0,0058 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Швабській, 58 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

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 земельних ділянок (0,0408 га та 

0,0300 га) загальною площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Високій з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

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

 

5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Мансвєтовій Олесі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0414) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Юрія Жатковича, 116 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Вишневському Андрію Арпадовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0246) площею 0,0437 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Юлії Жемайте, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Данкулич Лідії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0377) площею 0,0998 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Дворжака, 58 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Авангард Уж» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0726) площею 

0,4166 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку та прилеглої території по вул. Фріца Гленца, 10 та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Вишневській Юлії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0308) площею 0,0890 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Виноградній, 2 а та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Шак Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0794) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Загорській, 66 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.1. Приватному підприємству «ЛАСП» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:002:0117) загальною площею 44 кв.м. для комерційної 

діяльності  по вул. Волошина, 21 «а» строком на   5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.)  

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.2. Повному товариству «Ескорт» земельної ділянки площею 0,0053 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

по  вул. Корятовича, 20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Фізичним особам-підприємцям Гецку Василю Івановичу та Штефку 

Михайлу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0970 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 «а» (338180,80 

грн. з розрахунку на один квадратний метр  348,64 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Грабар Вірі Степанівні земельної ділянки площею 0,0220 га для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по                  

вул. Собранецькій, 84 (82082,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

373,10 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.3. Гр. Філіповій Ганні Григорівні та гр. Куницькому Дмитру Васильовичу 

земельних ділянок площею 0,0056 га (22138,48 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  395,33грн.) та площею 0,0015 га (5922,30 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр  394,82 грн.) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/36.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Фізичній особі-підприємцю Філіповій Ганні Григорівні земельної 

ділянки площею 0,0098 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Корятовича,33 (54653,62 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  557,69 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Гр. Шоля Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0215 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша Берчені, 2 

(81809,65 грн. з розрахунку на один квадратний метр  380,51 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.6. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки площею 0,1277 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                      

вул. Олександра Радищева, 1 (335008,18 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  262,34 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.7. Гр. Петьовка Сергію Сергійовичу та гр. Петьовка Ганні Василівні 

земельної ділянки площею 0,0108 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 50/1 (52428,60 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр  485,45 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікнотех» земельної ділянки 

площею 0,5258 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
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іншої промисловості по вул. Гранітній, 1 в (635429,30 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр  120,85 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.9. Гр. Козуб Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0071 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22,                                

прим. 2 «а» (33790,32 грн. з розрахунку на один квадратний метр  475,92 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.10. Гр. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 28/3 (13145,10 грн. з розрахунку на один квадратний метр  438,17 

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. Пункт 1.7. рішення V сесії V скликання від 14.05.2010 року                             

№ 1427 «Про регулювання земельних відносин» в частині затвердження  

проекту відведення приватному підприємцю Фенцику Борису Івановичу  

земельної ділянки площею 0,12 га  під власною майстернею та для її 

обслуговування по вул. Баб’яка-Штернберга та надання її в оренду строком 

на 2 роки з наступним викупом, слова: «та надати в оренду строком на 2 

роки» читати «та передати її в оренду строком на 10 років» (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

9.2. Пункт 1.3. рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року 

№ 1350 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти в наступній 
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редакції, а саме: слова «Товариству з обмеженою відповідальністю «Кошіце» 

читати «Гр. Алексій Наталії Василівні» (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

9.3. Пункт 3.3. рішення XXXII сесії міської ради VII скликання від 18.01.2019 

року № 1404 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині 

надання дозволу об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Можайського 32» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Олександра Можайського, 32 викласти в наступній 

редакції, а саме: слова «площею 0,7314 га» читати «площею 1,2098 га» 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Ю.СТАНКО 


