
ПРОТОКОЛ № 190 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 22.05.2019         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. Лемаку Миколі Олександровичу земельної ділянки площею 0,1000 

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 відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,0706 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, б/н з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури).Заявник присутній. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати висновок щодо можливості задоволення клопотання та 

копіювання затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0649 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лелекача, б/н з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). Заявник присутній. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати висновок щодо можливості задоволення клопотання та 

копіювання затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Пайда Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0869 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Героїв з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). Заявник присутній. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Ващинець Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                     

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Щобаку Денису Васильовичу  земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Володимира Погорєлова, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Клец Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0644 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лелекача, б/н 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. Лановий Олексію Михайловичу земельної ділянки площею                     

0,0637 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Свалявської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Попович Віталію Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0960 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Богомольця з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Савчук Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0960 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0960 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Богомольця з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0082 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Бородіна з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Сай-Боднар Олені В’ячеславівні земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Володимирській 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. 

1.24. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки площею 

0,2717 га для ведення особистого селянського господарства в районі                                           

об’їзної дороги  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Баран Артему Еміловичу земельної ділянки площею 0,0960 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Глодан Владиславу Андрійовичу земельної ділянки площею              

0,0960 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Богомольця 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. 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.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2.  Гр. Червеняк Нелі Іванівні земельної ділянки площею 0,0172 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Оноківській, 3 з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0067 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

Київській набережній з подальшою передачею в оренду на 49 років.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Пінзель Олексію Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0029 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд 7, поз. 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Більшовик» 

земельної ділянки площею 0,3030 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Олександра Можайського, 7. 

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. 

3.1. Гр. Васіній Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0570) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку мкрн. «Боздош», поз. 

18 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 7. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.5. Приватному підприємству «Ресурс-Сервіс 2007» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0055) площею 2,1619 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Бобяка, 2 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 1; (Шевчук Г.В.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кадоро Плюс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:002:0179) площею 0,1982 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Мукачівській, 71 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Решетар Аллі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0099) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів на пл. Корятовича, 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «проти» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.9. Малому приватному підприємству «Олеся» зміну цільового призначення 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:002:0080) площею 

0,5253 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Минайській, 16Г та передати її в оренду строком на _ років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «проти» - 1. (Шевчук Г.В.) 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

3.10. Гр. Меховському Сергію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0078) площею 0,0144 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Фединця, 17/1 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.11. Гр. Продан Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0454) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Володимирській зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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3.12. Гр. Нагорній Ганні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0305) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Райдужній, 29 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.14. Гр. Тегза Любомиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0300) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Янєву Олександру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0041) площею 0,0395 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Вірменській та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0031) площею 0,0980 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Соколиній, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Лешко Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0287) площею 0,0048 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22 прим. 3 та передати її в 

оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0256) площею 0,0153 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

об’єктів передачі електричної енергії по Студентській набережній, 8 «а» та 

передати її в оренду строком на _49_ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Бауєр Людмилі Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0301) площею 0,0026 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Олеськів Ользі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0187) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0126) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Марії 

Заньковецької, 76/74 зі зміною цільового призначення та передати її в оренду 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Комарницькому Миколі Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0194) площею                                       

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 37 

б та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансбуд - СМП» земельної 

ділянки площею 0,2676 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Проектній, 7 з подальшою 

передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати висновок щодо можливості задоволення клопотання та 

викопіювання з генерального плану забудови теирторії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.3. Гр. Михайловському Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1252 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Підграцькій з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

правового забезпечення до наступного засідання постійної комісії надати 

інформацію щодо наявних судових справ на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Гецко Василю Васильовичу, з метою приведення у відповідність 

(зміни) координат та конфігурації земельної ділянки площею 0,0250 га для 

будівництва та обслуговування діагностичного центру автомобілів по вул. 

Легоцького (район словацької котельні) з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації. 

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. Червеняк Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0376)  площею 0,0995 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Оноківській, 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Яцура Єлизаветі Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0411)  площею 0,0877 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Горянської Ротонди, 22 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Керецман Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій, 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.4. Гр. Марусенко Катерині Олегівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0210)  площею 0,0464 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Золотій, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Пономарьовій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0210)  площею 0,0170 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Духновича, 9/2 «а» з подальшою передачею 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. Фізичній особі-підприємцю Рояк Єлизаветі Бейлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:002:0044) площею 0,0012 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (влаштування входу до 

власного приміщення) по  вул. Одеській, 33б/64 строком на  10  років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Приватному акціонерному товариству «Українська військово-страхова 

компанія» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0251) 

площею 0,1634 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ по Православній набережній, 11 строком на 10  років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Гр. Криванич Тетяні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:003:0056) площею 0,0048 га для комерційного використання 

по вул. Минайській, 32/37 строком на 5  років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Гр. Василечко Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:002:0149) площею 0,0013 га для прибудови тамбору та 

влаштування входу до власного приміщення по пр. Свободи, 28/18 строком 

на 5  років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

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): 

6/1.1. Приватному підприємству «Інформсервіс Ужгород» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:002:0117) площею 0,0062 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія, 2 

прим. 7  строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 7. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

2110100000:30:001:0147) площею 0,0060 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кошицькій, 43 строком на             років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.3. Гр. Мигович Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:002:0018) площею 0,0320 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 66 «а» 

строком на             років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

6/1.4. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0040) площею 0,0024 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Марії 

Заньковецької, 76/74 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСТ. ТА. ВІ. ЛТД» 

земельної ділянки площею 197,50 кв.м. для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (обслуговування існуючої літньої тераси біля власного 

кафе) по пр. Свободи, 45 строком на       років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком на 

5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 3. (Козак В.А., Станко Ю.Ю.,Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

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

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

6/2.1. Гр. Тардуччі Габріелле земельної ділянки площею 197,50 кв.м.  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування існуючої 

літньої тераси біля власного кафе) по пр. Свободи, 45 (договір оренди 

27.02.2006). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 3. (Козак В.А., Станко Ю.Ю.,Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

    

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0045 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Льва 

Толстого, 8. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.2. Гр. Котляровій Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0024 га під 

добудовою до власного житлового приміщення  по вул. Братів Бращайків, 

5/1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 3. (Козак В.А., Пономарьов С.Б., Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.3. Гр. Мигович Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 

66 «а». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

7.4. Гр. Решетарь Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0037 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (під 

власним нежитловим приміщенням)  по вул. Духновича, 3/2. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Маслянка Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0732 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня 

(248565,24 грн. з розрахунку на один квадратний метр  339,57 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Рішко Стефанії Юріївні земельної ділянки площею 0,0732 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня 

(248565,24 грн. з розрахунку на один квадратний метр  339,57 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Кустрьо Дмитру Іллічу земельної ділянки площею 0,1284 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пл. Корятовича, 21 «а» 

(616512,60 грн. з розрахунку на один квадратний метр  480,15 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). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
 

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

28.08.18; 30.11.18 на довивчення 
 

 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

4.5. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0325) площею 0,1080 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення. (18.04.19) Присутній представник заявника Чудлай П.В. та 

заступник начальника управління правового забезпечення Зінич А.Б. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

2.  Доручити управлінню правового забезпечення надати висновок щодо 

правомірності зазначеного вище рекомендації постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримались» - 1. (Шевчук Г.В.) 

4.6. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0324) площею 0,1266 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення.  (18.04.19) Присутній представник заявника Чудлай П.В. та 

заступник начальника управління правового забезпечення Зінич А.Б. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

2.  Доручити управлінню правового забезпечення надати висновок щодо 

правомірності зазначеного вище рекомендації постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримались» - 1. (Шевчук Г.В.) 

4.10. Гр. Гінцяку Анатолію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:43:001:0305) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Золтана Шолтеса та передати її у власність. (18.04.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Гр. Мелень Олегу Ярославовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0310) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Оноківської та передати її 

у власність. (18.04.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 5. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

5.1. Релігійній громаді Української православної церкви «Св. Почаївської 

ікони Божої Матері» земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування громадських та релігійних організацій по вул. Олександра 

Грибоєдова, 24.(18.01.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Ю.СТАНКО 


