
ПРОТОКОЛ № 215 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 11.12.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І., 

Козак В.А. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.М., Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

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

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

Логвінов П.В. – начальник управління економічного розвитку; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетн6ої політики; 

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

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури; 

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 № 1882 «Про зміни до 

Положення про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток 

інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста.» Просив в 

пункті 1.4 після слів: «…загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта 

для нежитлових будинків та споруд» доповнити текстом «і реконструйованих 

об’єктів». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії з урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1885 «Про 

зміни до Програми розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017 – 2019 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представив проект рішення № 1886 «Про зміни 

до комплексної Програми відновлення історичного центру м. Ужгорода на 

2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1887 «Про 

зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1888 з 

доповненням «Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1889 з 

доповненням «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1890 «Про 

зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проект рішення № 1891 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Парк 

культури та відпочинку «Під замком». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 3 

9.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1892 

«Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу на земельних торгах у формі 

аукціону.» (вул. Собранецька – об’їзна дорога) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1893 

«Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу на земельних торгах у формі 

аукціону.» (вул. Миколи Бобяка) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проект рішення № 1894 

«Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу на земельних торгах у формі 

аукціону.» (вул. Миколи Бобяка (т.ц. «Нова лінія поз.1)) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Решетар В.В. представив проект рішення № 1895 «Про 

визнання пункту 8 рішення ХХХV сесії міської ради VІІ скликання 

18.04.2019 № 1505 таким,що втратив чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила проект рішення № 1896 з 

доповненням «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Воловар М.В. представила проект рішення № 1897 «Про 

зміни до рішень ХLІ сесії міської ради VІІ скликання 14 листопада 2019 року 

№ 1790, 1791.» (структура апарату виконавчого органу) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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15.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1898 

«Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 10.03.2016 № 

119.» (Про затвердження містобудівної документації) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1899 

«Про розроблення містобудівної документації.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1900 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Собранецькою, Запорізькою та територією лісів.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1901 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Закарпатською, Гвардійською, Поліни Осипенко та територією аеропорту.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1902 

«Про затвердження плану території, обмеженої вулицями Поліни Осипенко, 

Гвардійською, Єнківською та територією аеропорту.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1903 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Андрія 

Бачинського, Другетів, Міклоша Берчені та провулком Приютським.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1904 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Вілмоша Ковача, Марії Заньковецької, Іштвана Сечені, Капушанською.» 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1905 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Собранецькою, Василя Докучаєва, Університетською, Вірменською та 

Керченською.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1906 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Михайла Грушевського, Олександра Богомольця, Володимира Погорєлова та 

Марії Заньковецької.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1907 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Капушанською, Степана Добоша, Юлії Жемайте, Швабською, площею 

Кирила і Мефодія та проспектом Свободи.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1908 

«Про внесення змін у детальний план території, обмеженої вулицями 

Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирською, Михайла Драгоманова.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Боршовський О.І. представив проект рішення № 1909 

«Про найменування нових вулиць міста.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  
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1.1. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1. рішення XXVII сесії міської 

ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволу на 

підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

районі вул. Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Цица Михайлу Романовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0700 га поз. 229 а з подальшою передачею її у власність визнати 

таким, що втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

 - Гр. Цица Михайлу Романовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 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» - одноголосно. 

1.2. 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: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого поз. 16 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4.  Гр. Іваниці Івану Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Риган Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.6. Гр. Яцко Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорській з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Гладкову Антону Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0605 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава Мудрого, поз. 8 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, вул. Ярослава 

Мудрого, поз. 5 з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Гладій Марині Юріївні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській (мкрн. «Садовий») з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Дидишину Ярославу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, мкрн. 

«Саксаганського» з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Тимчаку Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Коритнянській 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. 
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1.12. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Соснової з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Карпець Олександру Романовичу земельної ділянки площею 0,0974 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Рахівському Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2. 

  «утримались» - 3 (Козак В.А., Станко Ю.Ю., Прозор Є.І.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.15. Гр. Максимлюк Андрію Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, «мкрн. Ярослава Мудрого» 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. 

1.16. 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 (повторний висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. 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 (повторний висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. 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 (повторний висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Кирлик Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Миколи Бобяка та вул. Загорської 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. 

1.20. Гр. Папірник Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Миколи Бобяка та вул. Загорської 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. 

1.21. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0929 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Мединському Дмитру Ігоровичу земельної ділянки площею  0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, діл. № 4 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. 
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1.23. Гр. Шпаку В’ячеславу Степановичу земельної ділянки площею  0,0036 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Марії Заньковецької 

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. 

1.24. Гр. Савчуку Юрію Петровичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                  

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

по вул. Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності                         

(був здійснений виїзд). 

ВИРІШИЛИ: Запросити на засідання комісії представника Департаменту 

міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Фізичній особі-підприємцю Сокаль Любові Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0081 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Іштвана Сечені, 35 з подальшою передачею її в оренду 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. 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 
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будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійські, 

19 з подальшою передачею її в постійне користування (висновок 

архітектури). Повторне клопотання від 12.11.2019 року № 13/11-19. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Веттштайн-Технік Україна» 

земельної ділянки площею 0,4900 га  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радищева, 1 з 

подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Рудюк Юліані Яношівні земельної ділянки площею 0,1230 га для 

ведення селянського господарства в районі вул. Горянської Ротонди з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Боднар Мар’яні Іванівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Сторожницький», гараж № 33 по 

вул. В’ячеслава Чорновола з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

розміщення та експлуатації основних, допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                            

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

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0117 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Михайла Грушевського, 55 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0089 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Минайській, 28 «а» 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  0,0087 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Михайла Грушевського, 61 «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  0,0117 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. 8-го Березня, 30 «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  0,0156 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Тиводара Легоцького, 76 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка зареєстрована за іншою фізичною особою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0096 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Михайла Грушевського, 2 «і» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка зареєстрована за іншою фізичною особою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0146 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Михайла Грушевського, 33 «в» 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  0,0077 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Михайла Грушевського, 29 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка зареєстрована за іншою фізичною особою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0129 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Марії Заньковецької, 50 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка зареєстрована за іншою фізичною особою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. 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). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Чирибан Маріанні Михайлівні земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 24 

«а»  з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Тирпак Божені Михайлівні земельної ділянки площею 0,0106 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Петра Чайковського, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Капустянській Вікторії Вікторівні земельної ділянки площею                  

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів на території АГК 

«Білочка» по вул. Вілмоша Ковача, б/н, гараж № 32 поз. 83 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Бокоч Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0470 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Криничній, 37 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Росул Йолані Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Об’їзна дорога з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Росул Тетяні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Об’їзна дорога з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.29. Гр. Васюник Вікторії Валеріївні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2 з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «РАФАРО» земельної 

ділянки площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на пл. Корятовича, 3 з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Путраш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0129 

га для будівництва то обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша 

Берчені, 86 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. 

2.32. 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 (повторний висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Авдеєву Валерію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Проектній, 7 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «проти» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.34. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Ф.Тихого 9» земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та 
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека 

Тіхого, 9 з подальшою передачею її у постійне користування. 

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. 

2.35. Гр. Клайзнер Ганні Йосипівні земельної ділянки площею 0,1596 га для 

ведення селянського господарства по вул. Горянській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку за будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Гр. Головні Івану Степановичу земельної ділянки площею                   

0,0079 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «Г»,                     

поз. 50 по вул. Гвардійській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. Гр. Шерегелі Олександру Йожефовичу земельної ділянки площею                 

0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській,                

поз. 196,  АГК «Жигулі»  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.38. Гр. Келемен Ігорю Ярославовичу земельної ділянки площею                               

0,0212 га для обслуговування прибудови до власної квартири № 2 по                           

вул. Василя Докучаєва, 25 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.39. Гр. Бельо Валентині Степанівні земельної ділянки площею __ га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 118 Земельного кодексу України.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Сакура-7» 

земельної ділянки площею 0,1308 га для будівництва та обслуговування 



 17 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Братів 

Бращайків, 7 з подальшою передачею її у постійне користування.  

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. 

2.43. Гр. Ковач Галині Михайлівні земельної ділянки площею                               

0,0101 га для обслуговування прибудови до власної квартири № 3 по                           

вул. Василя Докучаєва, 25 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.44. Гр. Стегура Ользі Михайлівні земельної ділянки площею                               

0,0102 га для обслуговування прибудови до власної квартири № 4 по                           

вул. Василя Докучаєва, 25 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


