
ПРОТОКОЛ № 195 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 03.07.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б.,  

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

ВІДСУТНІ:  

Бабидорич В.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Ковтан А. – головний спеціаліст відділу землекористування. 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури. 

 

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. Ватуні Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Романцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею               

0,0045 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 

гараж № 24 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Далекорей Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 2 

будівель і споруд по вул. М. Підгорянки з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Мерцин Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Лісної 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. 

1.15. Гр. Попович Валерію Михайловичу земельної ділянки площею  0,0616 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 1,6070 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Єньківській 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. Шелемончаку Едварду Ігоровичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.18. Гр. Швец Євгену Яношовичу земельної ділянки площею 0,0794 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Сурмай Артуру Миколайовичу земельної ділянки площею               

0,0781 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької 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» - 3; 

  «утримався» - 3. (Афанасьєва О.В., Любар В.М., Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛІБЕРТІ» 

земельної ділянки площею 0,1355 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                          

пр. Свободи, 25 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. 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 20 з подальшою 

передачею її в оренду.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. 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. (відсутня 

довідка із шнурової книги) 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.5. Гр. Ємшановій Надії Володимирівні земельної ділянки площею 0,1600 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 303 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. (відсутня 

довідка із шнурової книги) 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.6. Гр. Павлик Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0804 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 82 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7.  Гр. Лендєл Ксенії Василівні земельної ділянки площею 0,0021 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                                     

(вул. Белінського), гараж № 20 82 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Іванчик Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0397 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Запорізькій, 44 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.9.  Гр. Пащенко Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова, 

31 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. 

2.10. Гр. Лада Людмилі Василівні земельної ділянки площею 18,5 кв.м. для 

будівництва індивідуальних гаражів по пров. Університетському, гараж 15 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. 

2.11. Гр. Хома Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0328 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 8 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. (відсутня 

довідка із шнурової книги) 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Релігійній організації «Релігійній громаді християн Віри Євангельської 

«Відродження» м. Ужгород» земельної ділянки площею 0,1310 га для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій по вул. Тельмана з подальшою передачею 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. 

3.5. Гр. Фелікс Юлію Юлійовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0217) площею 0,0601 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 12 б та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.6. Гр. Снігур Олександру Захарійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0214) площею                                       

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

193 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Корінь Михайлу Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0907) площею                                       

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 91 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Загорська 19» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0308)  площею             

0,1675 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Загорській, 19 та  передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Поляк Олександру Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0635) площею                                       

0,0661 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Золотистій, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Сироткіну Миколі Семеновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0894) площею                                       

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 103 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Дьоміну Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:34:001:0299) площею                                       

0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана                                              

Панькевича, б/н, поз. 15 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Кепша Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0290) площею 0,0017 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача, 13 «а» 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. 

3.13. Гр. Кепша Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0212) площею 0,0011 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія, 4 «б» 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. 

3.14. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0249) площею 0,0010 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 27 «а» 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. 

3.15. Гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0248) площею 0,0016 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 27 «б» 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. Костюку Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:25:001:0047) площею 0,0400 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування по вул. Возз’єднання (Слов’янська набережна) та 

передати її в оренду строком на ____років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0174) площею                  

0,0103 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0096) площею                  

0,0146 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Підгірній, 4 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Ботош Миколі Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0291) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Вілмоша Ковача, гараж № 49 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0212) площею 0,0363 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гвардійській, 

32 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. 

3.21. Гр. Комарницькому Михайлу Мироновичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1826) площею                                       

0,0708 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. 

3.22. Департаменту міського господарства земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0451) площею 0,0232 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького, 9 «а» зі зміною цільового призначення. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

 

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: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 3. (Станко Ю.Ю.,Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

4.3. Гр. Ковач Сергію Васильовичу земельної ділянки зі зміною конфігурації 

без зміни площі площею 0,0910 га для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ по Слов’янській набережній, 13. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

4.4. Гр. Шевчук Сергію  Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0647 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій, 63 з подальшою передачею 

її у власність. 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,1230 га на земельні ділянки площами 0,0184 га, 0,0773 га та 0,0273 



 10 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 

16 з подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

4/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,0185 га на земельні ділянки площами 0,0095 га та 0,0090 га для 

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

подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

5.1. Гр. Ловас Каталіні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0076)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Біровчака, 8  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Коваленко Ігорю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1733)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Спех Єлизаветі Йосипівні та гр. Спех Йосипу Йосиповичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0439) площею 0,0232 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Глінки, 25 та передати її у спільну часткову 

власність в рівних долях по ½ кожному. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Павлик Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0382)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана Дендеші, 82  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Хрипак Марії Фоантішківні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0157)  площею 0,0715 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Фогорашія  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Коваленко Марті Степанівні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0208 площею 0,0143) та (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0207 площею 0,0074)  га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Капушанській (вул. Перемоги), 46  та передати їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Лешак Віталію Івановичу, гр. Лазарь Юрію Михайловичу та                      

гр. Мельничук Софії Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0250)  площею 0,0227 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Степана Добоша (вул. Пархоменка), 8 та передати у власність в рівних долях 

по 1/3  кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Павлішко Беаті Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0209) площею 0,0453 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Східній, 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Жуйко Сергію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0274) площею 0,0196 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Андрія Бачинського, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Горват Марині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0415) площею 0,0904 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Костянтина Ціолковського, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Лендел Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0257) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гарайди, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Костик Василю Федоровичу та гр. Костик Вірі Іванівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1825)  площею 0,0631 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 162 а та передати у спільну часткову власність в 

рівних долях по 1/2  кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України                

«Про землеустрій»: 

- Департаменту міського господарства земельної ділянки                   

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0830) площею 0,3000 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                   

вул. Загорській, 51 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

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. 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 (висновок ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Запросити представника департаменту міського господарства 

на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Фізичній особі підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0055) площею 0,0015 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під торговим павільйоном) 

по пр. Свободи строком на 5 років (висновок архітектури).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

6.3. Фізичній особі підприємцю Лабик Андрію Яношовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:002:0046) площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під торговим павільйоном) 

по вул. Перемоги (біля магазину «Оскар») строком на 5 років (висновок 

архітектури).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

6.4. Гр. Товт Брігіті Тиберіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0251) площею 0,0008 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пр. 

Свободи, 35/20 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

6.5. Малому приватному підприємству «Юрісен» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:30:001:0006) площею 1,1039 га для 

будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького 

обслуговування (під амфітеатром та для його обслуговування)  по                                   

вул. Орлиній, 13 строком на  5 років. 

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. 

6.6. Гр. Бровді Кароліні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:003:0193) площею 0,0010 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Перемоги, 25/26 «а» строком на 2 

роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.7. Фізичній особі-підприємцю Добоній Данка Андріївні                       

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:002:0128) площею                      

0,0015 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (влаштування 

входу до власного магазину) по пр. Свободи, 32/18 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Любар В.М.,Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.8. Фізичній особі-підприємцю Опріш Миколі Миколайовичу                       

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:002:0061) площею                      

0,0005 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                              

вул. Капушанській, 183 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

6/1. Надати земельні ділянки 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 без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСТ. ТА. ВІ. ЛТД» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0040)  площею                  

0,0197 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування існуючої літньої тераси біля власного кафе) по пр. Свободи, 

45 строком на 10       років. 

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. 

6/1.4. Гр. Івашко Дануті Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:002:0073) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 8/47 строком на 5 

років. 

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. 

 

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: 
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  «за» - 2; 

  «утримались» - 3. (Афанасьєва О.В., Любар В.М., Станко Ю.Ю.) 

  «не голосували» - 2. (Шевчук Г.В., Козак В.А.) 

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» - одноголосно. 

7.3. Гр. Лозінській Маргариті Яношівні земельної ділянки площею                

0,0034 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під власним 

нежитловим приміщенням)  по вул. Духновича, 3 прим. 2 «а». 

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. 

7.4. Гр. Жук Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Андрія Новака, 16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

7.5. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

іншої комерційної діяльності по вул. Грушевського, 39/2. 

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. 

7.6. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0034 га для 

іншої комерційної діяльності по вул. Грушевського, 39/2. 

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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7.7. Гр. Товт Брігіті Тиберіївні земельної ділянки площею 0,0008 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пр. Свободи, 35/20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

7.8. 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 дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.9. Гр. Костюку Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0400 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Возз’єднання (Слов’янська 

набережна). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК ПРЕМ’ЄРБУД» 

земельної ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Острівній, 2 «а». 

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. 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» (866936,04 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

181,14 грн). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.2. Гр. Слободянюк Олексію Олексійовичу земельної ділянки  площею     

0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії  

Заньковецької, 4 (40747,95 грн. з розрахунку на один квадратний метр  354,33 

грн). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Опшитнику Олександру Миколайовтичу земельної ділянки  площею     

0,0111 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Швабській, 3 (55842,99 грн. з розрахунку на один квадратний метр                       

503,09 грн). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради  

9.2. У зв’язку з смертю гр. Бабич Надії Дем’янівни у пункті 2.40. рішення V 

сесії міської ради VII скликання 14.07.2016 року № 280 «Про надання та 

відмову у надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Бабич Надії Дем’янівни 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Слави, 69 з подальшою передачею її у власність слова «гр. Бабич 

Надії Дем’янівни» читати «Бабич Віктору Андрійовичу» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. У зв’язку з технічною помилкою у пункті 2.14. рішення XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1561 «Про надання та відмову 

у надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» слова: «вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж 

№ 8» читати: «вул. Олександра Столєтова, поз. 8». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. Пункт 1.6. рішення XXXVI сесії міської ради VII скликання 30.05.2019 

року № 1565 «Про поновлення та припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок» в частині поновлення дії договору оренди гр. Гладжикурка Василю 

Івановичу, гр. Гладжикурка Надії Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі 
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Василівні земельної ділянки загальною площею 0,0026 га (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0236 площею 0,0008 га) та (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0237 площею 0,0018 )  для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 28/20 доповнити словами: «для 

влаштування входу до власного житлового приміщення».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.1. Клопотання Баранинської сільської ради, щодо розгляду на черговій 

сесії питання щодо погодження Акту приймання передачі межових знаків на 

зберігання, як суміжного землекористувача, що також передбачає 

погодження спільної межі між містом Ужгород та селом Баранинці 

Ужгородського району. (представник Барчан І. присутній) 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Ю.СТАНКО 


