
ПРОТОКОЛ № 216 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 18.12.2019         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І., 

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

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Бабидорич В.М. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Пересоляк О.С. – мешканець міста. 

 

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. 

 

І.  

1.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1910 з 

доповненням «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1.В пунктах 1.1, 1.2, 1.5, 1.13,1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 

1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 

1.52 відмовити у задоволенні клопотань відповідно до протоколів постійної 

комісії. 

2. Пункти 1.4, 1.6, 1.11 відправити на довивчення. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1911 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. Пункт 1.21 відправити на довивчення з метою уточнення 

містобудівної документації. 

2. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1912 з 

доповненням 1,2 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. У зв’язку із відкликанням управлінням містобудування та 

архітектури зауваження до пункту 1.19 зняти зауваження комісії до зазначеного 

пункту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Афанасьєва О.В., Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 3; 

  «не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: В пунктах 1.39 – 1.43 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до висновку управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.)  

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 2.21 надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою 

без права забудови. 

2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.17, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 

1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.36, 2.2, 2.6, 2.8, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.23, 

2.25, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 1.37, 1.38 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. В пункті 1.6 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління правового забезпечення (відсутність документів на 

нерухоме майно). 

3. В пункті 2.28 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

рекомендувати заявнику звернутися із відповідною заявою для оформлення 

земельної ділянки під плямою забудови. 

4. В пункті 2.30 рекомендувати відмовити у зв’язку із розбіжностями адрес у 

зверненні та договорі оренди нерухомого майна. 

5. В пункті 3.8 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

відповідно до картки ЦНАПу пакет документів,необхідних для прийняття 

рішення, поданий не в повному обсязі. 

6. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених прпозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1913 з 

доповненням 1,2 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: В пунктах 1.53 – 1.54 відмовити у задоволенні клопотань у 

зв’язку із наявною ухвалою про накладання арешту на майно та наявним 

окремим зауваженням управління правового забезпечення. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3 (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю., Прозор Є.І.) 

  «утримались» - 2 (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: В пунктах 1.18, 1.29 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3 (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю., Прозор Є.І.) 

  «утримались» - 2 (Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

ВИРІШИЛИ: 1.В пунктах 1.27, 1.28 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. Пункт 1.25 відправити на довивчення. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1914 з 

доповненням «Про надання згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИСТУПИЛИ:  Представник ПП «Карпати – Укр» щодо пункту 1.6 проекту 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 4 надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою виключно з метою усунення накладки на земельну ділянку гр. 

Кеслер М.Й. 

2. В пунктах 2.5, 5, 2.8 відмовити у задоволенні клопотань відповідно до 

протоколів постійної комісії. 

3. Відправити пункти 1.3, 1.6 на довивчення. 

4. Пункт 2.7 зняти з розгляду у зв’язку із відкликанням заявником власної 

заяви. 

5. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1915 з 

доповненням «Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИСТУПИЛИ: Пересоляк О.С. ознайомив присутніх із заявою гр. Потіш Л.А. 

 Шевчук Г.В. надав коментар щодо обговорюваного питання. Просив 

перевірити правомірність висновків, наданих начальником управління 

правового забезпечення. 

ВИРІШИЛИ: В пункті 1.41 відмовити у задоволенні клопотання відповідно до 

зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 4; 

  «утримався» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.35, 1.36 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. Пункт 1.41 відправити на довивчення. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1916 з 

доповненням 1,2 «Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункті 1.2 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявними зауваженнями управління правового забезпечення. 

2. В пункті 2.3 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю відомостей про земельну ділянку з кадастровим номером 

2110100000:15:002:0073 в Публічній кадастровій карті України. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

8.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1917 з 

доповненням 1,2 «Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок.» 

Поінформував, що в пункті 1.12 накладений арешт у вигляді заборони на 

відчуження земельної ділянки кадастровий номер 211010000:15:001:0104. 

(присутні представники ТОВ «МИШИМ» та «ЕКЗОТИК ЛТД» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.10, 1.11 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

2. Пункт 1.13 відправити на довивчення у зв’язку із наявними зауваженнями 

управління правового забезпечення. 

3. Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду на сесії з 

урахуванням висловлених зауважень. 

4. Доручити начальнику управління правового забезпечення під час розгляду на 

сесії міської ради пункту 1.12 проекту рішення поінформувати міську раду про 

правомірність дій в частині розгляду зазначеного питання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

9.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1918 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Ваш М.М.) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

10.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1919 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Жук Н.В.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

11.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1920 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Котляровій І.В.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

12.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1921 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Куклишин М.М.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

13.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1922 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Мигович М.А.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

14.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1923 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Паскаль С.Є.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 
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15.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1924 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Решетарь С.А.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

16.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1925 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (гр. Товт Б.Т.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

17.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1926 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ТОВ «ЖК ПРЕМ’ЄРБУД») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

18.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1927 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ПП «ЄВРОІМЕКС – ІНВЕСТ») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

19.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1928 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ПП «Валентина») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

20.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1929 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (ПП «Валентина») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

21.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1930 «Про 

затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

22.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1931 з 

доповненням «Про зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

23.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проект рішення № 1932 «Про 

визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 71 таким, що втратило 

чинність.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати його до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

ІІ. 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.2. Гр. Пораді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Поремчуку Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.4. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

ведення особистого селянського господарства кінець вул. Оноківській з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Семйон Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гойди, б/н 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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1.10. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гойди, б/н 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. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гойди, б/н 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. 

1.12. Гр. Бескід Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Новака з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Кутканич Павлу Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Блистіва з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Чумак Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,1200 га 

для ведення індивідуального садівництва по вул. Єньківській 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. 

1.15. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1200 

га для ведення індивідуального садівництва по вул. Єньківській 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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1.16. Гр. Харченку Вячеславу Валентиновичу земельної ділянки площею 0,0950 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької 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. 

1.17. Гр. Лебовичу Володимиру Іллічу земельної ділянки площею                   

0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Карпатської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.18. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,4444 га для 

ведення особистого селянського господарства 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. 

1.19. Гр. Васильченку Ігорю Олеговичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Котляревського, 2 «а», АГК 

«Сигнал» 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. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 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. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 з подальшою 

передачею її у власність. 
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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. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.4. 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. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

2.5. Гр. Борисюк Леоніду Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Привітній (зона 56, квартал 001) 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.6. Гр. Мегела Марії Іванівні земельної ділянки 0,0045 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ «Політ», ряд «А», 

гараж поз. 21 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.8. Гр. Малчак Ользі Юліївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній, 28 «а» 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 
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2.9. Гр. Калітіч Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 12 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-СМП» земельної 

ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Загорській, 28 «б» з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.11. Гр. Александровій Наталії Олександрівні земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 17  по вул. Олександра Бородіна, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.12. Гр. Гондорчин Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,2687 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 112  

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.13. Гр. Предчуку Василю Юстиновичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Венеліна-Гуци  біля буд. 

№ 2, поз. 5 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.14. Підприємству споживчої кооперації ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки земельної ділянки площею 0,3431 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «СН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

земельної ділянки площею 0,0274 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по набережній Незалежності, 6 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЕКСПРЕС-63» 

земельної ділянки площею 0,2806 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                  

вул. Володимирській, 63 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.17. Гр. Рахмановій Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,0031 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/2 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.18. Гр. Скоблей Артуру Івановичу земельної ділянки 0,0036 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ «Політ», 

ряд «15», гараж поз. 5 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.19. Фізичній особі-підприємцю Ляховській Валентині Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0082 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 31/18з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 
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  «не голосував» - 1. (Прозор Є.І.) 

2.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА» ІТУК-

ТРАНСПОРТ» земельної ділянки площею 0,0060 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Богдана Хмельницького, 19, гараж № 1 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Тимчак Марії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0426) площею 0,0460 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Цвітній, 7 «а» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.2. Гр. Орос Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0153) площею 0,0437 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по  вул. Новака, 27 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.3. Комунальному підприємству «Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств» Ужгородської міської ради земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0193) площею 0,3746 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування по вул. Насипній, 46 та 

передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.4. Об`єднанню співвласників багатоквартирного  будинку "Льва Толстого, 4" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0321) площею 0,0412 

га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Льва Толстого, 4 та передати її у постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.5. Об`єднанню співвласників багатоквартирного  будинку "Сечені 50" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0178) площею                 

0,5268 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Іштвана Сечені, 50 та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.6. Об`єднанню співвласників багатоквартирного  будинку "Ракоці 16" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0256) площею                       

0,2240 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Ференца Ракоці, 16 та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.7. Гр. Кравец Анатолію Івановчу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0307) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.8. Гр. Вагацькій Надії Вікентіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0422) площею 0,0531 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Костянтина Ціолковського, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.9. Гр. Ковач Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0201) площею 0,1383 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 84 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.10. Гр. Нємцовій Людмилі Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0297) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Фірцака, 3 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.11. Гр. Горват Зіті Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0244) площею 0,0374 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ужанській, 80 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.12. Гр. Покорбі Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0259) площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 55/82 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробниче автотранспортне 

об’єднання Закарпатської облспожив спілки» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:001:0081) площею 0,8324 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства  по  вул. Юрія Гагаріна, 36 «б» та передати її в оренду строком на 

___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та передати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.14. Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Одеська 12» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0177) площею                       

0,3451 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Одеській, 12 та передати її у постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.15. Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0176) площею 0,4860 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в районі вул. Університетської зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.16. Гр. Ткачуку Івану Івановичу, як учаснику бойових дій, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0655) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Університетської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.17. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0178) площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.18. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:43:001:0321) площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.19. Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0098) площею 0,7000 га для будівництва та 
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обслуговування інших будівель громадської забудови по                                  

вул. Собранецькій зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

3.20. Гр. Попович Валерію Михайловичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0430) площею                     

0,0616 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.2. Гр. Гордон Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0728 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Вінничній, 28 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Сидоренко Оксані Михайлівні земельної ділянки площею 0,0103 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя  Стефаника, 18 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «УБД Незламні» земельної 

ділянки площею 0,3400 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Грибоєдова, 20 «в» з подальшою 

передачею її постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Закарпатському обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному 

підприємству протипожежних робіт добровільного пожежного товариства 
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України земельної ділянки площею 0,3300 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств по вул. Івана Панькевича, 39 з подальшою передачею її в 

постійне користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгове 

підприємство «Норд-сервіс» земельної ділянки площею 0,2310 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 41 з подальшою передачею її в оренду 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпатська автобаза» земельної 

ділянки площею 1,4799 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

іншого наземного транспорту по вул. Миколи Огарьова, 4 з подальшою 

передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.8. Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака  земельної 

ділянки, яка перебуває у постійному користуванні зміну конфігурації без зміни 

площі, площею 0,2,9362 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по                                        

вул. Капушанській, 22 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.9. Гр. Чирибан Маріанні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 24 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Надати Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0350 га поз. 2, площею 

0,0200 га поз. 3, площею 0,0100 га поз. 4, площею 0,0250 га поз. 5, площею 

0,0400 га поз. 6, площею 0,0300 га поз. 7, площею 0,0300 га поз. 8, площею 

0,0350 га поз. 9, площею 0,0300 га поз. 10, площею 0,0150 га поз. 11 для 
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будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови по вул. Олександра Фединця – вул. Золтана Баконія. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Приватному акціонерному товариству «Фірма «Нафтогазбуд» земельної 

ділянки, яка перебуває у постійному користуванні зміну конфігурації без зміни 

площі, площею 2,5000 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій по                                             

вул. Урожайній, 28-а. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.12. Надати Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок площею 0,0750 га поз. 1, площею 0,0800 га поз. 2, площею 

0,0150 га поз. 3 по пр. Свободи; 

- площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0150 га поз. 2, площею 0,0250 га поз. 3, 

площею 0,0700 га поз. 4, площею 0,0100 га поз. 5 по вул. Капушанській; 

- площею 0,0200 га поз. 1, площею 0,0400 га поз. 2, площею 0,0300 га                 

поз. 3 по вул. Льва Толстого; 

- площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0700 га поз. 2, площею 0,0250 га                 

поз. 3 на пл. Жупанатській та вул. Олександра Довженка; 

- площею 0,0150 га поз. 1, площею 0,0350 га поз. 2, площею 0,0450 га                 

поз. 3, площею 0,0200 га поз. 4, площею 0,0300 га поз. 5, площею 0,0300 га поз. 

6, площею 0,0200 га поз. 7, площею 0,0100 га поз. 8, площею 0,0300 га поз. 9, 

площею 0,0100 га поз. 10, площею 0,0350 поз. 11, площею 0,0150 га поз. 12 на 

пл. Корятовича та вул. Олександра Духновича; 

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової 

та громадської забудови. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.13. Гр. Губаль Світлані Володимирівні та гр. Лешко Володимиру 

Володимировичу земельної ділянки площею 0,0250 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Зореслава, 9/2 з подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.14. Гр. Дорчинець Світлані Валеріївні земельної ділянки площею                   

0,0250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Зореслава, 9/1 з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.15. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування зміну конфігурації без зміни площі  по вул. 

Благоєва, 3 «а». 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.16. Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство КООП 

Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею ____ га  

для обслуговування будівель та споруд підприємства по вул. Юрія Гагаріна, 36. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.17. Підприємству споживчої кооперації ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки земельної ділянки площею 0,7060 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.18. Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу  земельної ділянки, яка перебуває 

в оренді, зміну конфігурації без зміни площі, площею 0,7000 га по                                        

вул. Собранецькій. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

4/1. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

 - Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,0587 га та 0,4679 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Руській, 13 з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

5.1. Гр. Канівець Василю Олексійовичу та гр. Канівець Петру Олексійовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:34:001:0304) площею 0,0810 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Заводській, 23 та передати її у спільну часткову 

власність в рівних долях по ½ кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Коваль Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0840) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 54 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Калюжин Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0255) площею 0,0993 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Академіка 

Корольова, 4 «б» та передати її у власність. 

- Припинити дію договору оренди на земельну ділянку 19.11.2019 року                  

№ 1828.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.4. Гр. Ганич Лілії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0313) площею 0,0193 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зореслава 

(Локоти), 11/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.5. Гр. Новікову Валерію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0391) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30 гараж № 95 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Сігеті Магдалині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0371) площею 0,0079 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Міклоша Берчені, 

35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.7. Гр. Шпільман Богдану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0385) площею 0,0536 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Шишкіна, 83 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.8. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу, як учаснику бойових дій в АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:32:001:0415) площею 0,0708 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Високій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.9. Гр. Мандула Еріці Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0424) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Томчанія, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.10. Гр. Гондорчину Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0421) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича, 

112 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.11. Гр. Кажмір Юлії Стефанівні та гр. Кажмір Габріеллі Берталонівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0455) площею                                     

0,0595 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 13 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному . 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

5/1.1.  Ужгородському районному відокремленому підрозділу громадської 

організації «Товариства Сприяння оборони України» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0370) площею 0,7145 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти  по вул.                                 

Собранецькій, 147 «б» та передати в оренду строком на ____ років. 

 - Земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:50:001:0371) площею 

0,1114  га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                        

вул. Собранецькій, 147 «б» перевести в землі запасу міста з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:54:001:1832 площею                       

1,6000 га) та (кадастровий номер 2110100000:54:001:1833 площею 0,8437 га) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                                              

вул. Загорській, б/н з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:64:001:0072 площею                       

0,0330 га) та (кадастровий номер 2110100000:64:001:0073 площею 0,3931 га) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                                              

вул. Проектній, 3 «а» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1.4. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0843) площею                       
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0,8151 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Загорській, 51 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

6.1. Гр. Кирилюку Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0233) площею 0,0056 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Конопляній, 10 

строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 33 Закону України «Про оренду землі». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.2. Малому приватному підприємству «Юрісен» земельної ділянки 

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

будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького 

обслуговування (під амфітеатром та для його обслуговування)  по                                   

вул. Орлиній, 13 строком на  5 років (висновки архітектури, ДМГ, юридичного 

управління). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «не голосували» (Козак В.А., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маріо Бенг» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0293)  площею 0,0510 га під придбаною 

будівлею та для її обслуговування (для комерційної діяльності) по вул. 

Собранецькій, 115 строком на 5 років (висновок ДМГ та юридичного 

управління). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6/2. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/2.5. Гр. Сас Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0843)  площею 0,8151 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Загорській, 51 строком на 10 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «КООП Ужгородський ринок» 

земельної ділянки площею 0,2150 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури на пл. Корятовича, 19. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Бігар Наталії Михайлівні земельних ділянок площею 0,0445 га та 

площею 0,0215 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                    

вул. Минайській, 16. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Кальницькому Анатолію Єгоровичу земельної ділянки площею 0,7632 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Юрія Гагаріна, 36 «в». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Горблюк Галині Олександрівні земельної ділянки                               

площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі                               

(влаштування входу до магазину) по вул. Сечені, 50, прим.18. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Мале підприємство                                                      

«ПОМ-НІМ» земельної ділянки площею 0,7000 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Проектній, 1 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Паб і Ком» земельної ділянки 

площею 0,4000 га для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення в районі Об’їзної дороги 

(урочище «Червениця»). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.7. Фізичній особі-підприємцю Кіштулинець Оксані Іллічні земельної ділянки 

площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 29/32. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.8. Немешу  Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0015 по пр. 

Свободи,1 та земельну ділянку площею 0,0041 га по пр. Свободи, ¼ для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Фізичній особі-підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної ділянки 

площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 

Свободи, 29/33 (18538,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  463,45 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Златіч Світлані Юріївні земельної ділянки площею 0,0121 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 84 «а» 

(33307,67 грн. з розрахунку на один квадратний метр  275,27 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

9. Про зміни та скасування рішень міської ради.                              
9.1. У зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, відповідно до  ст. 

120 Земельного кодексу України, департаменту міського господарства внести 

відповідні зміни до договору оренди землі 29.11.2016 року щодо зміни 

орендаря земельної ділянки  площею 0,4696 га (кадастровий номер 

2110100000:26:002:0002) по вул. Фріца Гленца, 4 на Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Готель «Олімп». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику подати відповідну заяву через ЦНАП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. Пункт 2.6.  рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 19.12.2014 року  

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

землеустрою щодо відведення земельних відносин» в частині надання гр. Урсті 

Сергію Васильовичу дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки 

площею 0,0718 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  по вул. Грибоєдова, б/н з подальшою 

передачею її у власність викласти в наступній редакції: 

 - Надати гр. Урсті Сергію Васильовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0718 га для ведення 

садівництва по  вул. Олександра Грибоєдова, б/н з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3.  У зв’язку з уточненням площі, внести зміни у п. 2.8. рішення XVII сесії 

міської ради VII скликання від 09.11.2017 року № 806 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» слова «площею 0,0040 га» читати «площею 0,0100 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Пункт 15 рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09. 11 2017 року 

«Про зміни та скасування рішень міської ради» викласти в наступній редаккції: 

- Згідно з частиною 5 ст. 20 Земельного кодексу України приватному 

підприємству «НІКІТА»  визначити наступний вид використання земельної 

ділянки загальною площею 54300 кв.м. (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0101) по вул. Університетській, б/н зі зміною її цільового 

призначення із виду використання землі «03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі» на вид використання: «02.03 для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Департаменту 

міського господарства внести відповідні зміни до  договору оренди землі від 

02.08.2010 року шляхом укладення додаткової угоди. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ст. 20 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. У зв’язку з технічною помилкою у зазначенні по батькові, внести зміни  у 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради народних депутатів 

03 листопада 1995 року № 160 а саме : «Миколайовичу» читати 

«Михайловичу».  



29 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. У зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна, пункт 

1.11. рішення XXXV сесії міської ради VII скликання 18.04.2019 року № 1513 

«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Лизанець Світлані 

Олександрівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Загорській, 28 «б» з подальшою 

передачею її в оренду, визнати таким, що втратив чинність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.1. Лист комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради від 18.06.2019 року                     

№ 03-10/692. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику подати відповідну заяву через ЦНАП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.2. Звернення департаменту міського господарства щодо розгляду 

можливості впровадження нової адміністративної послуги «Заміна сторони в 

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

майно, що розташоване на орендованій ділянці). 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Повторні звернення гр. Дудка Петра Ілліча щодо скасування рішення 

Ужгородської міської ради від 23.12.2015 року № 71 «Про тимчасову заборону 

(мораторій) на передачу у власність та користування вільних від забудови 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  у м. Ужгороді. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти заяву з розгляду, доручити відділу 

землекористування повідомити заявника про результати розгляду відповідного 

проекту рішення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.5. Звернення ТОВ «Мишим» 12.11.2019 року № 12-11 з проханням зупинити 

розгляд звернень ТОВ «Екзотика ЛТД» з приводу викупу земельних ділянок 

пл.пл. 0,0780 га, 0,0310 га на пл. Кирила та Мефодія, 2. (заявник присутній) 



30 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати направити заяву для відповідного розгляду 

департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.6. Звернення управління правового забезпечення  щодо постанови 

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області 07.06.2019 року по 

справі № 308/12623/17 про визнання протиправною бездіяльність Ужгородської 

міської ради щодо неприйняття рішення та зобов’язати Ужгородську міську 

раду розглянути заяву гр. Станковича Івана Івановича  від 07.07.2005 року про 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  у м. Ужгороді. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню правового забезпечення підготувати 

відповідний проект рішення для розгляду на сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань,  

відправлених 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 

2.15. 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. (14.11.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

- Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0155)  площею 0,0384 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на пл. Василя Гренджі-

Донського, 3 строком на 5 (14.11.19) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 


