
ПРОТОКОЛ № 200 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 29.07.2019         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Пономарьов С.Б.,  

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

ВІДСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

  

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.1. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Коваль Андрію Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 8-го Березня, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                  

0,0413 га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови 
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по вул. Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності (був 

здійснений виїзд). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.2. Гр. Федорнак Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 63 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Канальна 29, 31"  

земельної ділянки площею 0,7740 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                    

вул. Канальній, 29 та 31 з подальшою передачею її у постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Релігійній громаді Церква Божої Матері у місті Ужгород земельної 

ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування громадських та 

релігійних організацій по вул. Анкудінова з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.3. Гр. Мошак Олегу Григоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0821) площею 0,0042 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 

Д, місце 41,42 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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» - одноголосно. 

3.5. Компанії «Скорпіо інвестменс (А.В.) ЛТД» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0159) площею 0,0212 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Підгірній, 12 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Компанії «Скорпіо інвестменс (А.В.) ЛТД» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0149) площею 0,0140 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Підгірній, 12 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. 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; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.8 Гр. Василяйку Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0837) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, 32 А, поз. 19 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.9. Гр. Меховському Сергію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

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

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

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0258) площею                       

0,0056 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на                          

пл. Театральній, 13 «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 орендної 

плати в розмірі 3 %. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

3.11. Гр. Немеш Івану Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0254) площею  0,0041 га  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, ¼ та передати її в оренду 

строком на 10 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). 

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

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Олександра Богомольці, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4.4.  Гр. Бескид Олександру Юрійовичу, як учаснику бойових дій в АТО 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Олександра Богомольці, б/н. 

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»: 

- 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» - 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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. 

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. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«ТІРОЛЬ» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:003:0214) 

площею 0,0384 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.2. Гр. Немеш Івану Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0160) площею 0,0015 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 1 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку без складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. 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.). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову цінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

ділянки площею 0,0875 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача (Белінського), 17 (368182,50 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову цінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради  

9.3. У зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, відповідно до                 

ст. 120 Земельного кодексу України, департаменту міського господарства 

внести відповідні зміни до договору оренди землі 18.10.2016 року № 1905 

щодо зміни орендаря земельної ділянки  площею 0,0165 га (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0291) по вул. Мукачівській, 44 на Приватна фірма                         

«Гамма-55». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У зв’язку з ліквідацією, комунальному підприємству « Парк культури та 

відпочинку «Боздоський» припинити право постійного користування на 

земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:25:001:0044) площею 

0,0300 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Возз’єднання, 5. 

- Згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ надати комунальному підприємству «Парк 

культури та відпочинку «Під замком» земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:25:001:0044) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Возз’єднання, 5, 

поз. б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Пункт 12 рішення XXXV сесії міської ради VII скликання 18.04.2019 

року  № 1521 «Про зміни та скасування рішень міської ради» викласти в 

наступній редакції: 
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- Акціонерному товариству «Свемон» (промбаза) м. Ужгород припинити дію 

державного акту на право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,84 га, що розташована по вул. Миколи Огарьова, 10 в                               

м. Ужгороді, від 28.12.1994 року серії I-ЗК № 001068. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. На виконання рішення Закарпатського окружного суду від                   

06.02.2019 року № 807/692/18 визнати пункти 7.3. та 7.4. рішення XXIII сесії 

міської ради VII скликання 15.05.2019 року № 1086 «Про надання та відмову 

у наданні згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині відмови гр. Пайді 

Сергію Івановичу у наданні згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

ділянку площею 0,7500 га для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку та площею 0,2290 га для будівництва та обслуговування будинку по 

Слов’янській набережній, 39 з подальшою передачею їх в оренду такими, що 

втратили чинність. 

- Надати гр. Пайді Сергію Івановичу згоду на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку площею 0,2290 га для будівництва та 

обслуговування будинку по Слов’янській набережній, 39 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення підготувати 

відповідний проект рішення на розгляд сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. Пункт 2.6.  рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 19.12.2014 

року  № 1582 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних відносин» в частині 

надання гр. Урсті Сергію Васильовичу дозволу на розробку проекту 

відведення земельної ділянки площею 0,0718 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Грибоєдова, б/н з подальшою передачею її у власність викласти в наступній 

редакції: 

- Надати гр. Урсті Сергію Васильовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0718 га для 

ведення садівництва по  вул. Олександра Грибоєдова, б/н з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

 9.9.  Визнати таким, що втратив чинність  пункт 2.1 рішення XXXII сесії VII 

скликання від 18.01.2019 року № 1406 «Про надання та відмову у наданні 

згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» в частині надання згоди департаменту 

міського господарства 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» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.1. Звернення гр. Маєрчика П.С. 11.06.2019 року № М-1610/04-06 з 

проханням не приймати будь-яких рішень та не вчиняти будь-які дії щодо 

земельних ділянок в районі вул. Високої, поз. 10 кадастровий номер 

2110100000:31:003:0120 а також на земельні ділянки за кадастровими 

номерами 2110100000:32:001:0400 та 2110100000:32:001:0401 оскільки 

постановою Закарпатського апеляційного суду 11.06.2019 року накладено 

арешт на вищезазначені земельні ділянки. 

ВИРІШИЛИ: Взяти заяву до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.2. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області 

28.01.20198 року справа № 308/6565/15 визнано протиправним рішення сесії 

Ужгородської міської ради від 07.11.2014 року № 1507 в частині надання               

Готрі Т.Ф. дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки                                   

пл. 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, 

б/н з подальшою передачею її у власність. Скасувати вищезазначене рішення 

(висновок управління правового забезпечення). 

ВИРІШИЛИ: Взяти заяву до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Лист слідчого управління Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області з приводу вжиття заходів щодо недопущення 

затвердження проектів відведення зі зміною цільового призначення 

земельних ділянок по вул. Руській громадянином Чудлай П.В. (висновок 

управління правового забезпечення). 

ВИРІШИЛИ: Зняти заяву з розгляду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Звернення департаменту міського господарства щодо надання 

рекомендацій щодо доцільності розроблення проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та 
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іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного 

фонду та водоохоронних зон щодо території обмеженої вулицями Буковою, 

Лісною та Виноградною (детальним планом передбачено організацію 

рекреаційної зони орієнтовною площею 0,4200 га в кінці вул. Букової). 

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. 

10.5. Звернення гр. Вакула Марини Ласлівни щодо відкладення розгляду  

питання надання ФОП Сембер Оксані Степанівні дозволу на відведення 

земельної ділянки під нерухомим майном по вул. Конопляній, 8 до 

завершення розгляду справи в суді. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.6. Лист комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради від 18.06.2019 року № 

03-10/692. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

10.7. Заява гр. Шугар Золтана Йосифовича (пенсіонер) щодо надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (на обліку з 12.01.2016 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.8. Звернення департаменту міського господарства щодо розгляду 

можливості впровадження нової адміністративної послуги «Заміна сторони в 

договорі оренди землі» (щодо діючих угод у разі переходу прав на нерухоме 

майно, що розташоване на орендованій ділянці). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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10.9. Звернення гр. Дудко П.І. щодо скасування рішення Ужгородської 

міської ради від 23.12.2015 року № 71 «Про тимчасову заборону (мораторій) 

на передачу у власність та користування вільних від забудови земельних 

ділянок в м. Ужгороді» та безоплатно надати земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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 
 

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). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»           

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0074) площею           

0,4232 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції)  по вул. Марії Заньковецької, 48 

строком на 5 років(30.05.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Секретар комісії        Ю.СТАНКО 


