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ПРОТОКОЛ № 19 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

21.04.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Глагола В.Я., Козак В..А.,Маєрчик П.С. 

Мелкумян А.С., Прозор Є.І.,  

Сідун Ю.В., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 
 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

СЛУХАЛИ: Мильо В.В. наголосив присутнім на значній кількості питань, які 

потребують розгляду на виїзному засіданні комісії. Поінформував про те, що 

ним спільно з секретарем комісії та начальником відділу землекористування 

було здійснено декілька виїздів за адресами заяв і запропонував членам комісії 

заслухати результати виїзду та розглянути на сьогоднішньому засіданні 

зазначені питання. 

ВИРІШИЛИ: Заслухати голову комісії про результати виїзду з питань, які 

перебувають на розгляді постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Питання, що перебувають на розгляді виїзного засідання комісії: 

 

1. Про розгляд заяв учасників бойових дій щодо надання дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.1. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Лобачевського, 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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1.2. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,3151га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Коритнянській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Цибик Олександру Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Друзів, б/н. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.2. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки площею 0,4460 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Михайла Салтикова-Щердріна, 144 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецбуд Ужгород»  земельної 

ділянки площею 0,7200 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 12 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Боровик Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0117 га для 

розміщення та експлуатації основних, допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Проектній, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.4. Гр. Жданкін Владиславу Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0613) площею 0,0235 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Дмитра Климпуша зі зміною 

цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



3 
 

  «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). 

4.1. Гр. Кислинській Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Карела Чапека, 13 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

6.1. Гр. Рослік В’ячеславу Володимировичу та гр. Жолтані Елеонорі Миколаївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:57:001:0087) площею 0,0275 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Гагаріна, 2 

«а»/3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. 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 Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0179 площею 0,3500 га ) на 

земельні ділянки площею 0,1450 га, площею 0,1450 га та площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку у 

мікрорайоні «Боздош» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради. 

 9.1.  У зв’язку з уточненням площі, у пункті 3.7. рішення XLVIII сесії 

міської ради VII скликання 04.06.2020 року № 1990 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу об`єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Лавандовий двір" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Олександра Капуша (І. Мондока), 31 з подальшою передачею її в 

постійне користування, слова «площею 0,1581 га» читати «площею 0,1676 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Перелік питань 

запропонований відділом землекористування 

 на розгляд засідання комісії з питань  

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

   

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів 

1.6.Гр. Поповичу Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача (вул. Белінського) 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8.Гр. Гаєвському Свєтлозару Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0406 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9.Гр. Штаєр Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мкрн. Садовий з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12.Гр. Поршун Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею 0,4100 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Садовій з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14.Гр. Мигальчич Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Данила Галицького з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 79/1 Земельного кодексу України, оскільки земельна ділянка сформована з 

іншим цільовим призначенням та більшою площею. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.17. Гр. Боднар Ярославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Софіївській з подальшою передачею її у власність. (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18.Гр. Корень Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Вронському Володимиру Ярославовичу земельної ділянки площею 

0,0032 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Романа Шухевича, 6 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах прибудинкової території 

багатоквартирного будинку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
1.23.Гр. Куделич Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального садівництва по вул. Сергія Мартина ( вул. Паризької 

комуни) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Сорокіну Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального садівництва по вул. Сергія Мартина ( вул. Паризької 

комуни) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25.Гр. Кирлик Владиславу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Балога (вул. 

Івана Ваша)з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.29. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, б/н з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 9; 

  «утримався» - 1. (Глагола В.Я.) 

1.30. Гр. Фрідманському Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 2,0000 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Мельничук Олегу Анатолійовичу земельної ділянки площею                     

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю нотаріальної згоди землекористувача за рахунок якого планується 

відведення земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32.Гр. Шинкарьову Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковичаз подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю нотаріальної згоди землекористувача за рахунок якого планується 

відведення земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33.Гр. Білан Олегу Степановичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Жатковичаз подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю нотаріальної згоди землекористувача за рахунок якого планується 

відведення земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



7 
 

1.35. Гр. Розлуцькому Зіновію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9 гараж № 2 на території авто гаражного кооперативу «Чайка»               

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Вишневському Мирону Івановичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для ведення індивідуального садівництва по вул. Колгоспній з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Іршавській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність (2 однакові звернення). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147  з подальшою 

передачею її у власність (2 однакові звернення). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Гулей Федір Федорович земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 147 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.43. Гр. Вишневському Мирону Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. Гр. Маханцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.45.Гр. Маханцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0953 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.46. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.48. Гр. Мишинчук Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.49. Гр. Костик Івану Ільковичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.50. Гр. Євдокіменку Генадію Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Коритнянській 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 проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.6. Гр. Огурчаку Миколі Федоровичу земельної ділянки площею 0,3023 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 235 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

земельної ділянки площею 0,5599 га для будівництва та обслуговування 

ремонту об’єктів транспортної інфраструктури по вул. Оноківській зі зміною 

цільового призначення та подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

земельної ділянки площею 0,3401 га для будівництва та обслуговування 

ремонту об’єктів транспортної інфраструктури по вул. Оноківській зі зміною 

цільового призначення та подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 2» земельної 

ділянки площею 0,0180 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Минайській, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Вейкай Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1300 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, 141 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.16.Житлово- будівельному кооперативу «Пролісок» земельної ділянки 

площею 0,4800 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Олексія Бестужева-Рюміна, 8з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19.Гр. Сурмай Євгену Анатолійовичу земельної ділянки загальною  площею 

0,0357 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Лобачевського, 65 «в» з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю на земельній ділянці нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20.Гр. Сарай Ользі Андріївні земельної ділянки площею 0,0043 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Котляревського, АГК 

«Сигнал», гараж № 84 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

виключно під об’єктом нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 9; 

  «не голосував» - 1. (Ковальський А.В.) 

2.21.Гр. Синюга Оксані Ігорівні земельної ділянки площею 0,0036 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, гараж № 

46 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

виключно під об’єктом нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 9; 

  «не голосував» - 1. (Ковальський А.В.) 

2.23. Гр. Томчані Степану Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0706 га для ведення індивідуального садівництва по вул. Капушанській (вул. 

Перемоги), 86 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Шалабодову Геннадію Івановичу земельної ділянки площею 0,0030 га 

яка примикає до лоджії квартири № 22, 5-ти поверхового будинку по вул. 

Капушанській, 155. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на наявний фундамент. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Молнар Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

гараж № 37 на території авто гаражного кооперативу «Чайка»  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26.Гр. Шелембі Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1200 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі об’їзної дороги з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Чоповдя Ельвірі Павлівні земельної ділянки площею 0,0360 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Миколи Лелекача, 6 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГАТ В» земельної ділянки 

площею 0,3701 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. 

Олександра Блистіва, 36 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 9; 

  «не голосував» - 1. (Ковальський А,В.) 

2.32. Гр. Сазоновій Олені Михайлівні земельної ділянки площею 0,0026 гадля 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Венеліна Гуци, 2, гараж № 7 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33.Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки площею 1,0000 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення по вул. Юрія Гагаріна та вул. Юрія Жатковичаз 

подальшою реєстрацією комунальної власності(облаштування міського парку). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
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3.1.Гр. Поп Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0225) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Шандор Олександрі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0224) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4.Гр. Гондорчину Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0449) площею 0,2687 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича, 112 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5.Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Ф.Тихого 9" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0185) площею   

0,3000 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Франтішека Тіхого, 9  та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6.Гр. Сабадош Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:002:0217) площею 0,0999 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Нагірній, 37зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0234) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 109 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Богдан Степану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0248) площею 0,0920 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Петровській, 11 та передати її у власність. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.9.Гр. Долгош Владиславу Міклошевичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0468) площею 0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Доманинській, 273 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Ігнатьо Євгенії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0230) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12.Гр. Мільо Ірині Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0226) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 156 по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13.Гр. Соханич Федору Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0227) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14.Гр. Ковальовій Ельвірі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0228) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15.Гр. Шандор Степану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0229) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16.Гр. Яцко Віталію Вікторовичу,як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:1500) площею 0,0700 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17.Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0666) площею   0,0044 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. Кошицької 

(КТПП-320) та передати її в оренду строком на 5 років(висновок архітектури - 

позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Рибчич Ользі Михайлівні земельної ділянки(кадастровий номер 

2110100000:11:001:0298)   площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  просп. Свободи, 45/2 строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23.Гр. Гаврилешко Любові Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0458) площею 0,0556 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича, 146 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25.Гр. Цапюк Руслану Валерійовичу,як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:55:001:0955) площею 0,0740 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

- Визнати таким, що втратило чинність рішення IV сесії міської ради 

Vскликання  від 05.02.2008 року № 621 в частині надання гр. Вайс Ользі 

Михайлівні земельної ділянки площею 0,0760 га поз. 274 в районі вул. 

Загорської  у приватну власність на підставі пункту 4 статті 116 Земельного 

кодексу України.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26.Гр. Митровичу Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0094) площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.27.Гр. Майбороді Павлу Олексійовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0095) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28.Гр. Лешаничу Віктору Олексійовичу,як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0360) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Ярослава Мудрого, поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31.Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів    № 2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради 

Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0308) площею 1,3127 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Підгірній, 43 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32.Житлово-будівельному кооперативу "Беркут" земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:22:001:0143) площею   0,2600 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

В’ячеслава Чорновола, 35 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.33.Гр. Шеверя Еріці Омелянівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0232) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 124 по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.34.Гр. Надиршиній Валерії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0233) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0233) площею   0,0031 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по пров. Тараса Шевченка, 

(КТП-297) та передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.36.Гр. Івашковичу Віталію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0234) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.37.Гр. Смолянюк Віктору Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0315) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, ГО «Енерго», гараж № 45 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.Гр. Бесага Петру Петровичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, поз. 43 з подальшою 

передачею її у власність(заява від 30.03.21). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України 

земельної ділянки площею 0,0830 га під адмінбудівлею по набережній 

Незалежності, 11 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою з подальшою передачею земельної ділянки в 

оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 9; 

  «не голосував» - 1. (Ковальський А.І.) 

4.8.Гр. Поляк Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, поз. 39 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9.Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН+» зміну конфігурації 

без зміни площі земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:70:001:0127) площею 0,1800 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка, поз.1. 

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»: 

4/1.4.Комунальному підприємству «Ужгородщина» земельну ділянку 

загальною площею 1,5980 га на земельні ділянки площами 0,2462 га, 0,5053 га, 

0,5829 га та площею 0,2636 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. Станційній, 56. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

5.2.Гр. Штелиха Оксані Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0471) площею 0,0832 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Максима 

Рильського, 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3.Гр. Щобак Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0459) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 

349та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.4.Гр. Лайош Володимиру Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0270) площею 0,0733 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дубовій, 14та 

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 

земельної ділянки (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

5/1.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:45:001:0695 площею 0,0993 

га) та (кадастровий номер 2110100000:45:001:0694 площею 0,0030 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у мкрн. «Червениця», поз. 9 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.1. Гр. Прудніковій Олені Анатоліївні земельної ділянки(кадастровий номер 

2110100000:11:001:0244) площею 0,0007 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по просп. Свободи, 39/1 

строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

8.1.Товариству з обмеженою відповідальністю «Захід Фінанс Груп» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0251) площею 0,1634 га для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по 

Православній набережній, 11 (1 872 858,12 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  1 146,18 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2.Гр. Малець Надії Володимирівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0441) площею 0,0634 га для будівництва та обслуговування 
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будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 10 (456 486,34 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр  720,01 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4.Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0268) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Бородіна, 3 «б» (15 031,28 

грн. з розрахунку на один квадратний метр  683,24 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 10.Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.2. Доповідна записка відділу землекористування 30.03.2021 року                         

№ 2/21-16 з приводу технічної помилки, просимо внести зміни в пункт 2 

рішення ІІ сесії VІІІ скликання Ужгородської міської ради 23.02.2021 року № 

131 «Про зміни та скасування рішень міської ради», а саме, викласти в 

наступній редакції: 

- Визнати таким, що втратив чинність пункт 1.1. рішення L сесії міської 

ради VII скликання23.07.2020 року № 2067 в частині надання гр. Ільчак Віктору 

Леонідовичу, як учаснику бойових дій,  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олександра Грибоєдова, б/н, оскільки заявником використано 

право безоплатної приватизації. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Звернення управління містобудування та архітектури 02.03.2021 року № 

79/26.01-22:  

заява гр. Бобик М.М. 07.12.2020 щодо включення до розробки детального плану 

території земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0570 га в районі вул. 

Ярославської – Міжгірською. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити заяву. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.6. Звернення товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГОВОЗ» про 

оформлення договору суперфіцій на земельну ділянку (кадастровий номер 
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2110100000:50:001:0389) площею 0,3428 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій,145. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити заяву. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

   

 Розгляд питань, знятих сесією 22.12.2020, 23.02.2021, 

30.03.2021 питання на довивчення 

 1. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

1.2. Гр. Зінич Іванні Іванівні земельної ділянки площею від 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Стефаника з подальшою передачею її у власність. 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Ужгородській районній спілці споживчих товариств земельної ділянки 

площею 0,0436 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Юрія Гагаріна, 36 з подальшою передачею її в 

оренду.(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


