
ПРОТОКОЛ № 205 

виїзного засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури 

 

від 11.09.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Бабидорич В.М., Козак В.А., Пономарьов С.Б., 

Прозор Є.І., – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Шевчук Г.В. 

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  

1.4. Гр. Сорокіну Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0780 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Василя Стефаника 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. 

 

2.13. Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку «Під 

замком» земельної ділянки площею 6,19112 га для іншої громадської 

діяльності по вул. Возз’єднання, 5 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою без права подальшої забудови території з метою збереження 

парку як земель загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ділянки площею  0,0143 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Олександра Радищева, 1 «з» 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  0,0079 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Капітульній, 26 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0152 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Льва Толстого, 31 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0123 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Фредеріка Шопена, 17 «а» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0091 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Закарпатській, 43 «а» з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0047 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Стрільничній, 9 «в» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0092 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Квітів (Цвітна), 43 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. 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, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0074 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  по вул. Одеській, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0167 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Мацолі Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0016 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Кармелюка, 12 «в» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Гук Ярославу Семеновичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із раніше прийняти рішенням міської ради щодо зазначеної земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.2. 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 надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. гр. Матій Петру Петровичу, Матій Маргареті Антонівні, Лендєл Лесі 

Петрівні, Штелиха Марині Петрівні, Лукач Юлії Іванівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:001:0101) площею  0,0055 га для 

будівництва індивідуальних гаражів на пл. Корятовича, 7, гараж № 5 та 

передати її в спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.5. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0210) площею 

0,4400 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Івана Франка, 1 зі зміною цільового призначення та з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0127) площею 

0,1800 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Миколи Бобяка, поз. 1 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0128) площею 

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Миколи Бобяка, поз. 2 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Вишневській Марині Андріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0246) площею 0,0437 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Юлії  Жемайте, 

4 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Адам Мирославу Петровичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0135) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Шулевка Юрію Васильовичу, як учаснику бойовий дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0373) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Брестській, б/н  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Солопову Володимиру Євгенійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0446) площею 0,0397 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Володимирській, 75 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Орос Юряю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0422) площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Марії Заньковецької, поз. 40 «а»  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Цигика Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0418) площею 0,1650 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 188  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0416) площею 0,0463 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Канальній, 32  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Кондратюку Василю Васильовичу, як учаснику бойовий дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0366) площею 

0,0054 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд 10 місце 9,10  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану забудови території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0325) площею 0,1080 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.20. Гр. Чудлай Павлу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0324) площею 0,1266 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Руській зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект 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). 

5.4. Гр. Шанко Мирославі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0337) площею 0,0780 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Мічуріна, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Кушнір Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0420) площею 0,0976 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Барвінковій, 34 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Касо - Фединишин Олесі Богданівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0214) площею 0,0074 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Капітульній, 15 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію 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 «РТТВ» земельної ділянки 

площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Загорській, 51 (838950,00 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр  279,65 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради  
9.3. Пункт 2.47. рішення XXVI сесії міської ради VII скликання від 

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - гр. Манохіній Вікторії Вікторівні, надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в іншій частині міста з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати визнати таким, що втратив чинність пункт 

2.47, у зв’язку із неможливістю реалізації пункту 2.47 рішення XXVI сесії 

міської ради VII скликання від 07.11.2014 року № 1507 запропонувати 

заявнику звернутися із заявою через ЦНАП відповідно до ст. 118 Земельного 

кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. Пункт 2.46. рішення XXVI сесії міської ради VII скликання від 

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

  - гр. Шабан Олексію Зенковичу, надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в іншій частині міста з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати визнати таким, що втратив чинність пункт 

2.46, у зв’язку із неможливістю реалізації пункту 2.46 рішення XXVI сесії 

міської ради VII скликання від 07.11.2014 року № 1507 запропонувати 

заявнику звернутися із заявою через ЦНАП відповідно до ст. 118 Земельного 

кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9.5. У зв’язку з неможливістю реалізації  пункту 1.46. рішення XXVIII сесії 

міської ради VII скликання від 30.10.2018 року № 1300 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність, та 

викласти в наступній редакції: 

  - гр. Штефаньо Василю Васильовичу надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 9 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

 

10.5. Повторне обговорення проекту рішення № 1754 «Про погодження 

спільної межі між м. Ужгород та с. Баранинці.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення за умови внесення змін до 

графічних матеріалів та приведення їх у відповідність до проекту 

розширення меж, затверджених рішенням Закарпатської обласної ради від 

20.06.2003 р. № 207 в наступних частинах: 

- по межових точках № 127-131; 

- по межових точках № 150-155; 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

1.2. Гр. Никифорчин Жанні Йосипівні земельної ділянки площею                         

0,0009 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги по вул. Минайській, 5 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Акціонерному товариству «Ужгородський турбогаз» земельної ділянки 

площею 0,1573 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 8-го Березня, 42 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Запорізькій, 44 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю розміру площі земельної ділянки до ДБН (планування і 

забудови території). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Лукач Надії Гаврилівні земельної ділянки площею 0,0064 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора Петефі, 8 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина земельної ділянки відноситься до земель спільного 

землекористування, запропонувати заявнику оформити земельну ділянку під 

плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні земельної ділянки площею                      

0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Шандора Петефі, 8 «а», прим. 1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина земельної ділянки відноситься до земель спільного 

землекористування, запропонувати заявнику оформити земельну ділянку під 

плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

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

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Собранецькій з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

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

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Братів Бращайків  з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

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

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Загорській з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина земельної ділянки відноситься до земель спільного 

землекористування, запропонувати заявнику оформити земельну ділянку під 

плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Мартинів Наталії Вікторівні земельної ділянки площею                      

0,0804 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Міклоша Берчені, 113 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

2.1. Фірмі «Карпати-Укр» земельної ділянки площею 0,0315 га для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана 

Котляревського з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 1 (Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

Данацко Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0404 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лисенка, 41 «в» з подальшою передачею її у спільну сумісну 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка розташована за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. 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: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Пупені Василю Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Шота Руставелі, 15 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 учасників АТО, поранених учасників АТО та учасників 

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів:  

6.1. 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:  Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявністю раніше прийнятого рішення міської ради щодо даної земельної 

ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. 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: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування звернутися до Чопського прикордонного загону. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. 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: Залишити питання на довивченні. Доручити КП АПБ Надати 

інформацію щодо присвоєння адреси зазначеної земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.20. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявністю нерухомого майна за зазначеній земельній ділянці. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.21. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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; 25.07.19 на довивчення 
 

 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

4.14. Гр. Солопову Дмитру Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

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

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово- 
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розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Володимирській, 75 «а»  зі 

зміною цільового призначення.(05.09.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.15. 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.(05.09.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 5. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

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

громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рельєф-7» земельної ділянки 

площею 0,2873 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури по вул. Володимира Погорєлова, 3 «а» зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 


