
ПРОТОКОЛ № 214 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 04.12.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.М., Пономарьов С.Б.,  

Козак В.А. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І., Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення; 

Урста М.В. – начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров’я; 

Полтавцева Т.В. – заст. директора департаменту міського господарства; 

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Граб Г.Я. – заст. директора департаменту фінансів та бюджетн6ої політики; 

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та спец роботи; 

Мухамедьянова Н.Б. – начальник управління освіти; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень пленарного засідання чергової ХLІІ сесії 

міської ради. 

ІІ. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. 

 

1. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проект рішення № 1861 «Про 

проєкти регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на 2020 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 1862 «Звіт 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за січень 

- вересень 2019 року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 1863 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 1864 «Звіт про 

виконання бюджету м. Ужгорода за 9 місяців 2019 року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 1865 «Про 

бюджет міста Ужгород на 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 1866 «Про 

прогноз бюджету міста Ужгород на 2021 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Граб Г.Я. представила проект рішення № 1867 «Про 

надання пільги.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проект рішення № 1868 «Про 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 

рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.  СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення № 1869 «Про 

Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 

виконавчих органів на 2020 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проект рішення № 1870 «Про 

зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 11.10.18 № 1262.» 

(Програма «Безпечне місто»). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1871 «Про 

зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 № 794.» 

(Програма «Цукровий діабет»). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1872 «Про 

зміни до Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2019 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проект рішення № 1873 з 

доповненням «Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста.» 

ВИСТУПИЛИ: Станко Ю.Ю. просив доповнити проект рішення 

наступними пунктами: 

«Гр. Просяник Надії Дмитрівні, 1959 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *****, ***, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), на лікування у сумі  2000,00 грн.; 

 Гр. Брензович Марії Юріївні, 1952 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *****, ***, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), на лікування у сумі  2000,00 грн.; 

 Гр. Шалапка Йосипу Йосиповичу, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *****, ***, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), на лікування у сумі  2000,00 грн.; 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1874  

«Про зміни до Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 – 

2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1875 

«Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 28 

лютого 2019 року № 1458.» (вул. Гошовського, 2-4). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1876 

«Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 

28лютого 2019 року № 1458.» (вул. Довженка, 5а). 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1877 

«Про передачу об’єктів.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1878 

«Про передачу об’єкта.»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1879 

«Про передачу приміщення у користування та встановлення орендної плати.» 

(редакція газети «Ужгород») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1880 

«Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників комунальних 

підприємств, підпорядкованих Ужгородській міській раді.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1881 

«Про надання дозволу на списання основних засобів. (комп’ютер ЗДО № 

39).» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Лайкун М.І. –  заст. начальника відділу землекористування; 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.М., Пономарьов С.Б.,  

Шевчук Г.В.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І., Козак В.А.  

 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Героїв (заявник присутній).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Бабидорич В.М.) 

1.2. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Героїв ( запрошений, не 

прийшов). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання оскільки 

на зазначену земельну ділянку попереднє надійшло аналогічне звернення 

іншого громадянина. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Афанасьєва О.В., Бабидорич В.М.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.3. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею      

0,0837 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій з подальшою передачею 

її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.4. Гр. Пораді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з подальшою 

передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Поремчуку Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Дербаль Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 1,9800 га 

для ведення особистого селянського господарства кінець вул. Єньківської, 

квартал 001, зона 53 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Пантьо Івану Михайловичу земельної ділянки площею 1,4185 га для 

ведення особистого селянського господарства кінець вул. Оноківській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Примичу Максиму Богдановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, діл. № 3 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Колесник Віталію Павловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, діл. № 2 з 

подальшою передачею її у власність. 



 7 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Будим Ігорю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, діл. № 1 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди 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. 

1.12. Гр. Гриньо Андрію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди 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. 

1.14. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                         

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня 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. 

1.15. Гр. Мідянко Анні Валеріївні земельної ділянки площею 0,0990 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» - 3; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

  «не голосував» - 2. (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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1.18. Гр. Іваниці Івану Олексійовичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

1.23. Гр. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0690 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стрільничної 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. 

1.24. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. В’ячеслава Чорновола 

з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати уточнюючи пропозиції щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Цифрі В’ячеславу Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8- го Березня 

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. 

1.26. Гр. Кузовкову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів  по                                        

вул. Капушанській  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. 

1.27. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність(висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Балялі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській  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. 

1.29. Гр. Гораш Анатолію Івановичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській  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. 

1.30. Гр. Куцевалову Олексію Сергійовичу земельної ділянки площею  0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській  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. 

1.32. Гр. Рахівському Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Тараса Шевченка 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. 

1.34. Гр. Кловському Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0967 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

повторно надати уточнюючи пропозиції щодо можливості задоволення 

клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.36. 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 (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Датченко Катерині Павлівні, як матері загиблого учасника АТО 

земельної ділянки площею 0,0525 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Івана 

Ольбрахта – вул. Підградської 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. 

1.38. Гр. Павлич Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для ведення садівництва по пров. Криничному, 23 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. 

1.39. Гр. Звір Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

архітектури). (заявник присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою передачею 

її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.45. Гр. Ковачу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Стефаника з подальшою передачею її у власність. 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. 

 - Гр. Оросу Василю Юрійовичу земельної ділянки для довгострокового 

сервітутного використання, а саме: право проходу пішоходів, проїзду 

транспортних засобів, а також перевезення будівельних та інших матеріалів 

для будівництва та експлуатації будівель та споруд, право встановлювати 

будівельні риштування та складувати будівельні матеріали з метою 

будівництва, ремонту та експлуатації будівель і споруд, право прокладання 

та експлуатації ліній електропередачи, трубопроводів водопроводу, 

каналізації, газопостачання, лінійних комунікацій та інших інженерних 

споруд по вул. Бічній (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Сурикова 44» 

земельної ділянки площею 0,6000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Василя 

Сурикова, 44 з подальшою передачею її у постійне користування (висновок 

архітектури). 

ВИСТУПИЛИ: Станко Ю.Ю. запропонував надати земельну ділянку 

виключно під плямою забудови. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1 (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.24. Навчальному центру профспілок Закарпатської області земельної 

ділянки площею 0,5200 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Собранецькій, 150 з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД НЕЗЛАМНІ» 

земельної ділянки площею 1,5000 га  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови у мкрн. «Горяни» з подальшою 

передачею її в постійне користування (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати графічні матеріали з нанесенням межі міста у даному кварталі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Минайська, 18 

Г» земельної ділянки площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 18 Г з 

подальшою передачею її у постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Прадід Василю Михайловичу земельної ділянки площею                  

0,0070 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Богомольця, поз. 83 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Ковач Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0591 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

Слов’янській набережній, 13 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні земельної ділянки площею 0,1100 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина, 4 з 

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Гр. Рахманову Артуру Файзуллоєвичу земельної ділянки площею 0,0019 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Корзо, 7 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. 
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2.37. Гр. Лацанич Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,0490 га для 

будівництва то обслуговування будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка, 15  

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Гр. Пацкан Ганні Антонівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Братів Бращайків, 7 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.41. 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 

відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України. 

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» - одноголосно. 

3.2. Гр. Ковач Віктору Бернатовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0174) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Остич Валерію Валерійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0606) площею 0,0100 га для 

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

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«Панькевича 77» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0192) площею 0,3081 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана 

Панькевича, 77 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Дмитрієву Сергію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0297) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ніредьгазькій, 38 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Васіній Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0595) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку вул. Лінтура, 21 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Шестаковій Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0298) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Ульцинській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 імені                  

В.С. Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0176) площею             

0,7886 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                  

вул. Одеській, 15 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Логойда Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0305) площею 0,0038 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 25 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.11. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«Зірка» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0177) 

площею 1,1643 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Михайла Грушевського, 37 та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0314) площею 0,1032 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

вул. Франтішека Тіхого, 12 «б» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0313) площею 0,0709 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Франтішека Тіхого, 12 «б» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0312) площею 0,0504 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Франтішека Тіхого, 12 «б» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Слін» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0145) площею 0,0543 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Мукачівській, 44 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Мойш Мар’яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0027) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по  вул. Кавказькій зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Мойш Мар’яну Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0026) площею 0,0800 га для будівництва та 
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обслуговування інших будівель громадської забудови по  вул. Кавказькій 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). 

4.3. Гр. Юско Михайлу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0754 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Томчанія, 40 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.12. Публічному акціонерному товариству «Машинобудівний завод «ТИСА» 

згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 18,1637 га (кадастровий номер 

2110100000:65:001:0063) на земельні ділянки площами 1,4607 га та 16,7030 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Паризької Комуни, 4. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6/1. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

6/1.1. Грицан Володимиру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів Тобілевичів (вул. 

Тобілевича), 13 (договір оренди 30.05.2019 № 2073). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.2. Фізичній особі-підприємцю Яцків Тетяні Максимівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:002:0034) площею 112 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для прибудови до кафе-

бару та магазину) по пр. Свободи, 63. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 
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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 
 

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

2.16. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0419) площею 0,6188 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 54  та передати її у 

власність. (14.11.19). (присутній співвласник) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

не враховано інтересів співвласника земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


