
ПРОТОКОЛ № 199 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 24.07.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

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

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

ВІДСУТНІ:  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Середа М.М. – в.о. начальника Держгеокадастру в Ужгородському районі 

Закарпатської області. 

 

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. Носик Олексію Валерійовичу 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: 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. Барна Ростиславу Володимировичу земельної ділянки площею 

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

175А 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. 
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1.13. Гр. Маркевич Петру Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Озерної 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. Маркевич Петру Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0710 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Озерної 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. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Шумної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Семйон Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Шумної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

1.17. Гр. Длугошу Владиславу Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській, 175 

«а» 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. 



 3 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Андреєву Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0984 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької 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. 

1.19. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу 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: 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. 

1.20. Гр. Балан Максиму Петровичу земельної ділянки площею 0,0917 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької 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. 

1.21. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу земельної ділянки площею  2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

 Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

1.23. Гр. Цанько Віктору Семеновичу земельної ділянки площею  2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

 Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

1.24. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

 Доручити управлінню містобудування та архітектури до наступного 

засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Любар В.М., Шевчук Г.В.) 

 

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: 
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  «за» - 1; (Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2. Гр. Барна Ростиславу Володимировичу земельної ділянки площею 0,0045 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венеліна-Гуци, 2  

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. Громадській організації «Центр соціального захисту населення, ветеранів 

та інвалідів Закарпаття» земельної ділянки площею 0,0636 га для будівництва 

та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. 

Гулака Артемовського, б/н 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. 

2.4. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0060 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Корзо з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0130 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Собранецькій з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0096 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Братів Бращайків  з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0100 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Загорській з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄЛЬ КФТ» земельної 

ділянки площею 0,2161 га для ________ по вул. Іштвана Сечені, 29 «а» зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн – технік 

Україна» земельної ділянки площею 0,4900 га під власним майном та для 

його обслуговування по вул. Олександра Радищева, 1 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. 

2.10. Гр. Гербик Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Сосновій з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка з 2012 року перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Кедюлич Тетяні Василівні земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, поз. 16 в ТВІГ 

«Жигулі»  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. 

2.12. Гр. Кедюлич Ярославу Остаповичу земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, поз. 13 в 

ТВІГ «Жигулі»  з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Вашковичу Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0080 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла Салтикова -

Щедріна в АГК «Мир», поз. 38,39  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Горняк Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 73  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Мигович Станіславу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,7000 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Дудурич Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,2071 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Юрія Нікітіна, 3 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. 

2.17. Гр. Рюль Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, поз. 59 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.4. Гр. Бедь Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0253) площею 0,0632 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Миколи 

Некрасова, 6 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 4. (Бабидорич В.В.,Козак В.А., Прозор Є.І., 

Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.7. Гр. Ваш Мирославі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0316) площею 0,0310 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Льва Толстого, 7 «а» та 

передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Дуркота Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0412) площею 0,0308 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Доманинській, 254 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Жемайте-14» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0251) площею 

0,2708 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Юлії Жемайте, 14 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Болдіжар Сандрі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0388) площею 0,2670 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  по вул. Василя 

Докучаєва зі зміною цільового призначення. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Ковальській Інні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0231) площею 0,0320 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури  по  вул. Володимирській, 71 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.12. Гр. Білчику Георгію Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0366) площею 0,0174 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кошицькій, 23/1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Грига Ларисі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0417) площею 0,1943 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:09:001:0020) площею 0,0039 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Івана Ольбрахта, 27 

«а» та передати її в оренду строком на 49 років, встановити ставку орендної 

плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років без встановлення ставки 

орендної плати в розмірі 3 %. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0329) площею 0,0167 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Михайла 

Коцюбинського, 2 «б» та передати її в оренду строком на 49 років, 

встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років без встановлення ставки 

орендної плати в розмірі 3 %. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0272) площею 0,0109 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Іллі Бродлаковича, 2 

«а» та передати її в оренду строком на 49 років, встановити ставку орендної 

плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років без встановлення ставки 

орендної плати в розмірі 3 %. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0636) площею 0,0020 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Сріблястій та 

передати її в оренду строком на 49 років, встановити ставку орендної плати в 

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років без встановлення ставки 

орендної плати в розмірі 3 %. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0172) площею 0,6000 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в районі вул. 

Університетської зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Мазар Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0308) площею 0,0995 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Оноківській зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.20. Гр. Сільбер Володимиру Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0637) площею 

0,0947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської – вул. 

Теодора Ромжі та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Жабському Денису Сергійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0649) площею 

0,0529 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Богенчуку Миколі Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0193) площею 

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Юрія Жатковича 

(Енергетиків) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0194) площею 0,0959 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Юрія Жатковича (Енергетиків) та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Лецо Павлу Павловичу, як учаснику бойовий дій, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0192) площею 0,0982 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Пригарі Володимиру Михайловичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0191) площею 

0,0873 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд  в районі вул. Юрія Жатковича та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр.  Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0109) площею 0,0511 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Кошицькій, 

58 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Солопову Дмитру Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0445) площею 0,0338 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Володимирській, 75 «а»  зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Акціонерному товариству «Ужгородське автотранспортне підприємство 

12107» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0213) 

площею 0,0028 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  на 

пл. Корятовича, 8/1 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. 

3.30. Гр. Тихонову Дмитрію Олексійовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0195) площею 

0,0962 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Юрія Жатковича та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31. Фізичній особі-підприємцю Кіштулинець Оксані Іллівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0253) площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по пр. Свободи, 29/32 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: 
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  «за» - одноголосно. 

3.32. Фізичній особі-підприємцю Березнай Івану Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0292) площею 0,0019 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по пр. Свободи, 36, прим. 

17 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. 

3.33. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство «Валентина» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0317) площею 

0,1053 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по Київській 

набережній, 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. 

 

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. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку         

«Заньковецька 13»  земельної ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі 

площею 0,3006 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

будинку по вул. Марії Заньковецької, 13. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Оренчай Яношу Івановичу земельної ділянки площею 0,0199 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Українській, 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайд вотер ворлд» земельної ділянки площею 0,1980 га 

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування по вул. Генерала Свободи, 9 «б» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

4.5. Гр. Шутак Івану Івановичу земельної ділянки зі зміною конфігурації без 

зміни площі площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іванківській, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

4.6. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки зі зміною координат та 

зміною конфігурації без зміни площі площею 0,0320 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Возз’єднання (Слов’янська 

набережна), 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

4.7. Гр. Данацку Сергію Степановичу, гр. Данацко Іштвану Мигалевичу та гр. 

Данацко Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0404 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лисенка, 41 «в» та передати її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.8. Приватному підприємству «НИКІТА» земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі 5,4300 га (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0101) по вул. Університетській, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Любар В.М., Козак В.А., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2 (був здійснений виїзд) Гр. Ромашкіній Лілії Євгенівні земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність (висновок архітектури).(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 
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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»: 

- Департаменту міського господарства   земельної ділянки загальною 

площею 2,4437 на земельні ділянки площами  2,3152 га та 0,1285 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Загорській, б/н з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 6. 

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. Андращук Вікторії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0314) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Адмірала Нахімова, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Потіш Людвігу Адальбертовичу та гр. Гойдош Вікторії Адальбертівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0252) площею 

0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Новака, 37 та передати її у 

спільну сумісну власність. 

ВИСТУПИВ: Середа М.М. поінформував присутніх про обставини, що не 

дадуть реалізувати позитивне рішення комісії, зауважив на наявності судови 

справ. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Штефан Наталії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0411) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній, 16 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Штефан Сергію Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0410) площею 0,0870 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Північній, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Славич Марії Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0412) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Ричин Любові Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0311) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Міксата, 45 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Мощак Марині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0819) площею 0,0579 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кіндрата Рилєєва, 39 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України 

«Про землеустрій»: 

 - Ломага Олександру Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0211) площею 0,0141 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 
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громадського харчування  по вул. Олександра Фединця, 52 «а» та передати в 

оренду строком на ______ років. 

 - Земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:07:001:0212) 

площею 0,0129 га перевести в землі запасу міста з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

 -  Департаменту міського господарства внести відповідні зміни до 

договору оренди землі № 1847 від 16.05.2016 року. 

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, запросити ДМГ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Афанасьєва О.В., Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.2. 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 

строком на 2 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.3. 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 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 
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Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Твінс» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:003:0029) площею 0,0167 га  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення стаціонарної 

тераси) по вул. 8 -го  Березня, 25 строком на п’ять років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» -1. (Афанасьєва О.В.) 

  «утримались» - 5; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Твінс» земельної ділянки 

загальною площею 0,0020 га  (кадастровий номер 2110100000:18:003:0040 

площею 0,0007 га) та (кадастровий номер 2110100000:18:003:0039 площею 

0,0013 га) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення 

тераси до власного кафе) по вул. 8 - го Березня, 25 строком на п’ять років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» -1. (Афанасьєва О.В.) 

  «утримались» - 5; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

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: Залишити питання на довивченні. 

 Доручити управлінню правового забезпечення до наступного засідання 

постійної комісії надати інформацію щодо наявних судових рішень за 

вказаною вище адресою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

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

підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки: 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування існуючої 
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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. (Прозор Є.І., Козак В.А., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6/2.2. Фізичній особі-підприємцю Петрині Віталії Михайлівні земельної 

ділянки площею 320 кв.м.  під придбаними торговими приміщеннями та для 

їх обслуговування по вул. Марії Заньковецької, 66 «а» (договір оренди 

30.06.2011 року № 1417). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

6/2.3. Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0384 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на пл. Гренджі-Донського, 3 (договір оренди 30.09.2013 № 1636). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/2.4. Фізичній особі-підприємцю Плешковій Галині Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0022  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(для влаштування входу до власного приміщення) по вул. Минайській, 8/47 

(договір оренди 30.04.2009р.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/2.5. Фізичній особі-підприємцю Плешковій Галині Степанівні земельної 

ділянки площею 0,0058  під прибудовою до офісів по вул. Швабській, 58 

(договір оренди 10.01.2007р.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
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7.1. 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» - одноголосно. 

7.2. 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: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Приватному підприємству «ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ» земельної ділянки 

площею 2,1612 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 48. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Куклишин Марині Миколаївні земельної ділянки  площею 0,0217 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 61. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Ваш Мирославі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0310 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Толстого, 7 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Гр. Паскаль Сергію Євгенійовичу земельної ділянки  площею 0,0128 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра 

Блистіва, 40 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

7.7. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство «Валентина» 

земельної ділянки площею 0,1053 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  по Київській набережній, 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.8. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство «Валентина» 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  по вул. Малокам’яній, 10. 

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. Гр. Мартин Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0163 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Студентській 

набережній, 2 «в» (74360,60 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

456,20 грн.). 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. повідомила про наявність конфлікту 

інтересів, тому, відповідно до вимог чинного законодавства, утримається від 

обговорення та голосування за вказану заяву. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосувала» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Каскад-УЖ» земельної 

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

громадської забудови по вул. 8-го Березня, 28 «б» (328481,02 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр  321,51 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; (Пономарьов С.Б., Козак В.А.) 

  «утримались» - 5. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Маркет» земельної 

ділянки площею 0,0875 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача (Бєлінського), 17 (368182,50 

грн. з розрахунку на один квадратний метр  420,78 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради  

9.6. Пункт 2.4.  рішення V сесії міської ради V скликання 14.05.2010 року  № 

1427 «Про регулювання земельних відносин» в частині надання приватному 

підприємцю Ковіті Аллі Борисівні дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 50 кв.м. під придбаним магазином та гаражем по 

вул. В. Гуци, 2 на умовах оренди викласти в наступній редакції: 

- Надати гр. Ковіті Аллі Борисівні дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Венеліна-Гуци, 2 з 

подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. Пункт 1.10.  рішення XXXII сесії міської ради VII скликання 18.01.2019 

року  № 1402 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних відносин» в частині 

надання гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій дозволу 

на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0713 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Марії Заньковецької з подальшою передачею її у власність 

викласти в наступній редакції: 

- Надати гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Докучаєва з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.10. Пункт 1.36. рішення XXXV сесії міської ради VII скликання 18.04.2019 

року  № 1514 «Про затвердження та відмову у затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» доповнити наступним 

абзацом: Передати земельну ділянку з  комунальної в державну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

9.11. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки, пункт 

1.8. рішення VIII сесії міської ради VII скликання 29.11.2016 року № 477 

«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: "для будівництва та 

обслуговування житлового будинку (вхід в будинок)" читати: "для іншої 

житлової забудови". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.12. Звернення Департаменту міського господарства щодо скасування п. 2.1 

рішення XXXII сесії VII скликання від 18.01.2019 року № 1406 про надання 

згоди на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Університетській, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «утримались» - 3. (Любар В.М., Козак В.А., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 

 
Розгляд питань, знятих сесіями від  10.07.18; 28.08.18; 30.10.18; 13.12.18; 

28.02.19;18.04.19; 30.05.19 на довивчення 

 

6. Про надання учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

6.2. Гр. Яворському Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність (30.05.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6. 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

6.3. Гр. Горбонос Роману Ігоровичу 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 

(30.05.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6. 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

 7. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок наступним 

юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сімо і Ганц»                         

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

0,8275 га  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (під майновим комплексом) по вул. Приладобудівників, 5 

строком на 5 років (30.05.19). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 8. Про зміни та скасування рішень міської ради  

8.1. У зв’язку із проведенням геодезичних робіт, у пункті 1.2. рішення XXVII 

сесії міської ради VI скликання від 16.10.2015 року № 1858 «Про надання 

дозволів та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування закладів освіти» в частині 

надання Ужгородській загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 імені В.С. 

Гренджі – Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,3625 га по вул. Польовій, 22 та земельної ділянки площею 

1,1400 га по вул. Одеській, 15 для будівництва та обслуговування закладів 

освіти з подальшою передачею її у постійне користування слова: «площею 

1,3625 га по вул. Польовій, 22» читати: «площею 1,5989 га» та слова: 

«площею 1,1400 га по вул. Одеській, 15» читати: «площею 0,7886 га по вул. 

Одеській, 15» (30.05.19). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       О.АФАНАСЬЄВА 


