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ПРОТОКОЛ № 201 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 14.08.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Шевчук Г.В., Пономарьов С.Б., 

Бабидорич В.В., Прозор Є.І. – члени комісії.  

ВІДСУТНІ: Любар В.М. – заст. голови комісії,  

Козак В.А.– член комісії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Перелік питань, запропонований відділом землекористування на розгляд 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури.  

II. Перелік питань, які сесіями від  10.07.18; 28.08.18; 30.10.18; 13.12.18; 

28.02.19;18.04.19; 30.05.19, 25.07.19   зняті на довивчення. 

III. Про заяву гр. Вайди О.І. 13. 08.2019 р. №01-16/813 щодо 

землекористування по вул. Волошина ,8. (ТОВ "Хозяйка", ПП "Вітана").  

 

I. 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 проектів  

 1.1. Гр. Джурджа Євгену Мирославовичу земельної ділянки площею 

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею 

її у власність (висновок комісії АТО). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.2. Гр. Плоскіна Сергію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0950 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у власність (висновок 

комісії АТО). 
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.3. Гр. Познюр Андрію Миколайовичу земельної ділянки площею         

0,0401 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.4. Гр. Петрус Георгію Павловичу земельної ділянки площею 0,0302 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Горіховій, 29 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.5. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській, 65 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.6. Гр. Ляшку Михайлу Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Франка, 1 «б» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.7. Гр. Сай-Боднар Олені В’ячеславівні земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 2 (Шевчук Г., Прозор Є.) 



3 
 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1 (Бабидорич В.- відсутній) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 1.8. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 5 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.9. Гр. Могорук Анатолію Дмитровичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 6 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.10. Гр. Чалий Сергію Вікторовичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 2 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.11. Гр. Ковня Анні Миколаївні земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 4 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 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. Рибчич Івану Ільковичу земельної ділянки площею                      

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 9 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 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. 

 1.13. Гр. Слободянюк Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0031 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.14. Гр. Барна Ростиславу Володимировичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.15. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4. 

"УТРИМАВСЯ" – 2 (Шевчук Г.В., Прозор Є.І..). 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 1.16. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.17. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.18. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  
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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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Доручити повторно управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання постійної комісії надати висновок 

щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.21. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Доручити повторно управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання постійної комісії надати висновок 

щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.22. Гр. Ватуні Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0998 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.23. Гр. Романцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею               

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

гараж № 24 з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Доручити повторно управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання постійної комісії надати висновок 

щодо можливості задоволення клопотання та уточнення адреси земельної 

двлянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.24. Гр. Далекорей Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 2 (Шевчук Г., Пономарьов С.) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 
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Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 1.26. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

1,6070 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Єньківській 

з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                  

0,0413 га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по 

вул. Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності (був 

здійснений виїзд). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 4 (Шевчук Г.,Афанасьєва О., Прозор Є., Станко Ю.) 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 2 (Пономарьов С., Бабидорич В.) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 2.2. Гр. Леміш Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0140 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грушевського, 47 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.3. Гр. Шандор Петру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 101  по вул. 

Минайській, б/н, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 2 (Шевчук Г., Прозор Є.) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 
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Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 2.4. Гр. Маєрчик Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 258  по  вул. 

Минайській, б/н, з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 4. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 0  

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 2 (Пономарьов С., Станко Ю.) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 2.5. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0027 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по пр. Свободи, 65/4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.6. Гр. Лацанич Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,0686 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи                      

Бобяка, 15 А з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0051 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі Слов’янської набережної з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання у 

зв'язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в межах природно - 

заповідного фонду.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.8. Громадській організації «Українська асоціація інвалідів 

антитерористичної операції в Закарпатській області» земельної ділянки площею 

0,5000 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (будівництво реабілітаційного центру)  в районі вул. Миколи Бобяка – 

Приладобудівників з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.9. Гр. Саранчіна Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,0416 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Кошицькій, б/н з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.10. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Енергетик 

79,81» земельної ділянки площею 0,6582 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Івана Панькевича, 79,81 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

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

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Закарпатській, 33 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0088 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Цегольнянській, 2 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0082 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Конопляній, 13 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0097 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Федора Потушняка (Благоєва), 10 «д» з подальшою передачею її 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0111 га для розміщення, будівництва, експлуатації 
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та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Одеській, 12 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0084 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Перемоги, 25 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0128 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по пр. Свободи, 39 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.18. Приватному закладу вищої освіти «Карпатській університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки зі зміною цільового призначення 

(кадастровий номер 2110100000:03:001:0016) площею 0,1028 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Юрія Гойди, 4 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.19. Приватному закладу вищої освіти «Карпатській університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки площею 0,0549 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Юрія Гойди, 4 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.20. Приватному закладу вищої освіти «Карпатській університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки зі зміною цільового призначення 

(кадастровий номер 2110100000:28:001:0171) площею 0,2325 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійські, 19 

з подальшою передачею її в постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.21. Приватному закладу вищої освіти «Карпатській університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки площею 0,0386 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійські, 19 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.22. Гр. Єрмакову Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд 11, гараж 

№ 2  по  вул. Гвардійській, 32 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді" та відсутністю 

документів на майно.   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.23. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Столєтова 

4» земельної ділянки площею 0,4418 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по  вул. 

Олександра Столєтова, 4 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.24. Гр. Алексій Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0513 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Василя Сурікова, 6 

з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою під плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0078 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по Київській набережній, 4 «А» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



11 
 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.26. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею  0,0112 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Минайській, б/н з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.27. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Загорська 

170» земельної ділянки площею 0,7833 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                 

вул. Загорській, 170  з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.28. На виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного 

суду 25.07.2019 року № 260/736/19:  

 - Гр. Пастика Федіру Олександровичу земельної ділянки площею                         

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 391 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.29. Гр. Кашкаров Ганні Володимирівні земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Олега Кошового, 10 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.30. Закарпатській дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» 

земельної ділянки площею 0,3600 га під власними будівлями та для їх 

обслуговування на пл. Поштовій, 4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 122 ЗКУ.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.31. Гр. Ковіті Аллі Борисівні земельної ділянки площею 0,0045 га для 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 2.32. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.33. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.34. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Доручити повторно управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання постійної комісії надати висновок 

щодо можливості задоволення клопотання та уточнення цільового 

призначення земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.35. 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(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволення клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 2.37. Релігійній організації «Релігійній громаді християн Віри 

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

га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій по вул. Тельмана з подальшою передачею в постійне користування 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 2.38. Гр. Багмет Олегу Валерійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в межах міста Ужгород подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 23.12.15. №71 "Про 

тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та користування 

вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Васіній Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

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

обслуговування багатоквартирного житлового будинку мкрн. «Боздош», поз. 18 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 5  

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 1 (Бабидорич В. ) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

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

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

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Бобяка, 2 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 4  

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 2 (Бабидорич В., Станко Ю. ) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

3.3. 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. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 2 (Шевчук Г., Прозор Є.) 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 
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Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 3.4. 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3. 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 3 (Шевчук Г., Афанасьєва О., Прозор Є.)  

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 

 3.5. Гр. Кривка Олені Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0396) площею 0,0444 га для ведення особистого селянського 

господарства  по  вул. Іштвана Дендещі, 105 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 3.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«-Прикордонник-» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0170) площею 0,4821 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по  вул. 8-го Березня, 3 та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.7. Гр. Товтин Марії Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0384) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана                          

Дендеші, 88 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.8. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

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

площею 0,0900 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

розробки та затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 
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3.9. Гр. Лисак Олександрі Онуфріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0314) площею 0,2608 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Олександра Богомольця, б/н 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.10. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0215) площею                      

0,0790 га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування по вул. Небесної Сотні, 5 – набережна 

Незалежності, 12 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.11. Гр. Бережній Тетяні Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:28:001:0213) площею 0,0312 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Гвардійській, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.12. Гр. Хрипак Оксані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0414) площею 0,1438 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянській, 37 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.13. Гр. Ковтану Сергію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0216) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 214 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.14. Гр. Куцак Юрію Володимировичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0197) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 206 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

3.15. Гр. Маняхіну Євгенію Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0241) площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Можайського та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 3.16. Гр. Платоновій Марині Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0128) площею 0,0022 га для будівництва 

індивідуальних гаражів  по  вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, АГК 

«Сторожницькій», гараж № 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 3.17. Громадській організації «За активне життя» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0291) площею 13,5068 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту  по                           

вул. Загорській та передати її в постійне користування (зі зміною цільового 

призначення). 

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. Федак Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0678 га для 

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

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 4.3. Гр. Стефанцовій Людмилі Павлівні земельної ділянки площею                           

0,0185 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Горіховій, 10 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

4.4. Департаменту міського господарства земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі 0,2923 га (кадастровий номер 

2110100000:51:003:0004) для обслуговування багатоповерхового житлового 

будинку та будівництва господарських споруд по вул. Івана Франка, 56 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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 4.5. Гр. Новікову Валерію Івановичу земельної ділянки площею 0,0020 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 4.6. Гр. Грицан Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів 

Тобілевичів, 13 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 4.7. Гр. Ціник Івану Івановичу земельної ділянки площею                           

0,0149 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 24 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 4.8. Українській Православній церкві Свято-Покровської церкви                               

м. Ужгород земельної ділянки площею 0,1900 га для благоустрою та 

обслуговування території храму на Православній набережній, 23 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 4.9. Гр. Ткачик Роману Михайловичу, гр. Ткачик Михайлу Дмитровичу  

власної земельної ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі, площею 

0,0066 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Корзо, 13. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

 4.10. Закарпатському обласному центру з гідрометеорології земельної 

ділянки площею 1,2300 га для розміщення та постійної діяльності органів і 

підрозділів ДСНС по вул. Собранецькій, 145 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у на 

підставі ст. 122 ЗКУ.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 
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 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»: 

- Дочірньому підприємству Ужгородський туристсько -оздоровчий 

комплекс «Світанок» приватного Закарпатського обласного акціонерного 

товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист»   земельної ділянки 

загальною площею 0,7650 на земельні ділянки площами  0,1890 га та 0,5760 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по  вул. 

Кошицькій, 30 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно. 

5. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 5.1. Гр. Юско Йосифу Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0415) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Механізаторів, 6 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.2. Гр. Солодяк Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0312) площею 0,0565 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

пров. Чопському, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.3. Гр. Король Юрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0196) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Гагаріна, 166 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.4. Гр. Грабар Юстиціану Бейловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0136) площею 0,0371 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Олександра Попова, 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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"ЗА" – одноголосно. 

 5.5. Гр. Суботі Вікторії Оскарівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0838) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 56 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК Прем’єрбуд» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0132) площею                     

0,0237 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Острівній, 2 «а» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.7. Гр. Петрецькій Любові Мафтіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0416) площею 0,0118 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Слави, 3/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.8. Гр. Шпільман Вікторії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0386) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Івана Шишкіна, 83 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.9. Гр. Соломон Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0214) площею 0,0499 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 6 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 5.10. Гр. Желтвай Габріеллі Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0331) площею 0,0424 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Руській, 39/3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

 6.1. Фізичній особі-підприємцю Кобі Наталії Юріївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0018) площею 0,0030 га для 

обслуговування кафе - павільйону по вул. Собранецькій, 145 строком на  10 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

6.2. Гр. Чижмарю Юрію Васильовичу та гр. Чижмарь Ганні Михайлівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:003:0044) площею                   

0,0023 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 

32/51 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди строком на 5 років.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 6.3. Малому приватному підприємству «Юрісен» земельної ділянки 

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

будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького 

обслуговування (під амфітеатром та для його обслуговування)  по                                   

вул. Орлиній, 13 строком на  5 років (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 2 (Афанасьєва О., Бабидорич В.). 

"ПРОТИ" – 0. 

"УТРИМАЛИСЯ" – 3 (Шевчук Г., Пономарьов С., Станко Ю.)  

"НЕ ГОЛОСУВАВ" – 1 (Прозор Є.)  

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

Комісія не визначилася з рекомендацією. 

 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-2005» земельної 

ділянки площею 0,0642 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Минайській, 16 «а» (229470,06 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр  357,43 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову 

оцінку.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради            

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

пункт 1.16. рішення XXVIII сесії міської ради VII скликання 30.10.2018 року              

№ 1301 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: "для іншої 
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громадської забудови" читати: "для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

9.4. У зв’язку із зміною власника ТОВ «Кошіце» пункт 1.3. рішення XXX 

сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року № 1350 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

9.5. У зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно внести 

відповідні зміни до договору оренди на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0223) площею 0,0197 га під магазином та для його 

обслуговування по вул. Михайла Грушевського, 74А  від 11.10.2010 року в 

частині заміни орендарі а саме: «гр. Грицик Людмила Федорівна» читати                      

«гр. Чорнак Тетяна Теодорівна». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
 

II. Перелік питань,  

які сесіями від  10.07.18; 28.08.18; 30.10.18; 13.12.18; 28.02.19;18.04.19; 

30.05.19, 25.07.19   зняті на довивчення 

5. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП К»  

земельної ділянки площею 2,2700 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «д» з 

подальшою передачею її в оренду. (25.07.2019) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-1» 

земельної ділянки площею 0,0814 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «е» з 

подальшою передачею її в оренду. (25.07.2019) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 
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5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-2» 

земельної ділянки площею 0,7100 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «д»,                   

прим. 1 з подальшою передачею її в оренду. (25.07.2019) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-3» 

земельної ділянки площею 2,6000 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 «ж» з 

подальшою передачею її в оренду. (25.07.2019) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

5.7. Приватному підприємству «РОТОР» земельної ділянки площею 

0,8700 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 з подальшою передачею її в оренду. 

(25.07.2019) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

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: 

6.4. Гр. Гівчаку Артуру Петровичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Героїв. (25.07.19) 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

6.5. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Героїв. (25.07.19) 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на наступне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 

III. Про заяву гр. Вайди О.І. 13. 08.2019 р. №01-16/813 щодо землекористування 

по вул. Волошина ,8. (ТОВ "Хозяйка", ПП "Вітана").  
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ВИРІШИЛИ: Оскільки вказане питання вже розглядалось на засіданні 

комісії члени комісії внесли пропозицію доручити відділу 

землекористування підготувати й направити заявнику відповідь.  

 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

 
 

Голова комісії              О. АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії         Ю. СТАНКО 


