
ПРОТОКОЛ № 217 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 15.01.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В.,Пономарьов С.Б., Прозор Є.І., 

Шевчук Г.В. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Козак В.А.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

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

Шерстяних О.О. – представник місцевої прокуратури. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.1. 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» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.2. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

1.3. Гр. Максимлюк Андрію Ігоровичу земельної ділянки площею                 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, «мкрн. Ярослава 

Мудрого» з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. 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(висновок архітектури).(заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4. 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4. 

  «утримався» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.5. 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(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

  «утримались» - 2 (Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

  «не голосували» - 3. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.6. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. 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 (висновок архітектури). 



 3 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Безнощак Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0034 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Белінського з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Кравчуку Володимиру Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

1.10. 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(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Чумак Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,1200 

га для ведення індивідуального садівництва по вул. Єньківській з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.14. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва по вул. Єньківській з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 

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

ведення особистого селянського господарства по вул. Коритнянській  з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

  «утримались» - 3; 

  «не голосував» - 1.  (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.19. Гр. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 2 (Афанасьєва О.В., Шевчук Г.В.) 

  «утримались» - 3; 

  «не голосував» - 1.  (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.20. Гр. Носик Олексію Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0455 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 124  

з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

1.21. Гр. Решавець Олегу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

1.22. Гр. Якутову Олегу Михайловичу земельної ділянки площею                       

1,6000 га для ведення особистого селянського господарства по                                       

вул. Дравецькій, б/н  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5. 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.23. Гр. Микульцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею 1,8014 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Єньківській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5. 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.24. Гр. Середич Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0850 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Героїв 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: 
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  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та вул. Ярослава Мудрого, поз. 5 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. 

1.26. Гр. Середич Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Героїв 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. 

1.27. Гр. Лешанич Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Андрія Новака, 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. 

1.28. Гр. Фонтош Мирославу Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, діл. № 8 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. 

1.29. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Залізничній, 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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 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Ф.Тихого 9» земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека 

Тіхого, 9 з подальшою передачею її у постійне користування (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

земельної ділянки площею 0,1308 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Братів 

Бращайків, 7 з подальшою передачею її у постійне користування (висновок 

архітектури). (присутні представники ОСББ та депутат міської ради 

Фрінт С.Л.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні земельної ділянки площею                      

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

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

ВИРІШИЛИ: 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. 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: 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. 

2.10. Гр. Примич Дюлійу Івановичу земельної ділянки площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва по вул. Буковій з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок 

для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Примич Дюлійу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок 

для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Примич Ганні Михайлівні  земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок 

для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Примич Ганні Михайлівні  земельної ділянки площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва по вул. Буковій з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок 

для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Горват Мирону Емеріховичу, гр. Горват Ірині Іванівні,                         

гр. Янкевич Каріні Миронівні земельної ділянки пл. 0,5330 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 229 з 

подальшою передачею її у спільну сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.15. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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 

(висновок архітектури). (представник присутній) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Федаско Марії Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Капушанській, 112 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельних ділянок площею  0,0053 га (діл. № 1), площею 0,0031 га (діл. 2) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії у м. Ужгороді (в 

межах населеного пункту) з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Костан Богдані Іванівні земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, поз. 201 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. 

2.20. Гр. Дорі В’ячеславу Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення перевірити 

реєстрацію права на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Ганчак Марті Іванівні земельної ділянки площею 0,0649 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лелекача (неподалік вул. Стефаника) 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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2.22. Гр. Сімйон Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор» 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення перевірити 

реєстрацію права на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Федорнак Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0078 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 63 з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Леміш Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею                      

0,0140 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Михайла Грушевського, 47 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Вукстич Івану Івановичу та гр. Синько Ганні Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0157 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 18 з 

подальшою передачею її у спільну часткову власність по ½ кожному. 

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. 

2.26. Гр. Ковач Маргариті Василівні земельної ділянки площею                      

0,0011 га для влаштування входу до власного приміщення по вул. 

Капітульній, 31 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Рішко Ярославі Ярославівні земельної ділянки площею 0,0953 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Зоряному (мікр. Червениця) 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Ганчак Марії Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд неподалік вул. Іспанської, поз. 15 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. 

2.29. Гр. Бріла Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                  

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана 

Дендеші, 87 «а» 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. 

2.30. Гр. Крайняй Оксані Вячеславівні земельної ділянки площею                  

0,0250 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Оноківській, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Кулик Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Собранецькій, 147 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Добрий дім 31» земельної ділянки площею 0,2900 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 31 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. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
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3.1. Гр. Горбонос Роману Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0300) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.2. Гр. Щерба Володимиру Антоновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0297) площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.3. Гр. Прокопів Василю Мироновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0177) площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.4. Гр. Павловичу Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0418) площею 0,0702 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорської та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.5. Чопському прикордонному загону (військовій частині 1493) Західного 

регіонального управління Державної прикордонної служби України 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0180) площею                     

0,0060 га для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної 

служби України в районі кварталу ім. Ярослава Мудрого та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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3.6. Гр. Маринцівському Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:37:001:0428) площею 0,0418 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 194 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.7. Гр. Дубанич Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0299) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Житній, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.8. Гр. Драгун Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0840) площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова) 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.9. Гр. Конопляник Олегу Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:46:001:0312) площею                    

0,0404 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Вишненімецькому та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.10. Релігійній громаді Української православної церкви «Св. Почаївської 

ікони Божої Матері» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0320)  площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування громадських та релігійних організацій по вул. Олександра 

Грибоєдова, 24 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прозахід-УЖ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0846)  площею 0,0096 га для 
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будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Івана Франка, 56 «б» 

та передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.12. Гр. Бортник Ігорю Олеговичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0298) площею 0,0052 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ватутіна (Івана Фірцака), 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.13. Гр. Кондор Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0195) площею 0,0032 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.14. Гр. Носовій Людмилі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0202) площею 0,0324 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул.  Юрія Гагаріна, 171 «а» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.15. Гр. Русину Олександру Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0845) площею 0,0100 га для 

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

«Кірпіч», поз. 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.16. Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0234) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 109 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.17. Гр. Пліска Андрію Олександровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0546) площею 0,0072 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Дружба», поз. 47 та 48 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.18. Гр. Мазюта Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0411) площею 0,3078 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Василя Докучаєва - 

Котловинної зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.19. Гр. Костюк Степану Степановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0135) площею 0,0762 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.20. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Крокус.6" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0413)  площею   

0,3000 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Сріблястій, 6 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.1. Гр. Горват Мирону Емеріховичу,  гр. Горват Ірині Іванівні,                         

гр. Янкевич Каріні Миронівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0200) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 229 та передати її у спільну часткову власність в рівних долях 

по 1/3 кожному. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Шомоді Катерині Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0844) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дмитра Георгієва, 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Запрутнік Вадиму Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0842) площею 0,0947 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Салтикова-Щедріна, 34В та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Мовнару Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0545) площею 0,0573 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

пров. Степана Вайди, 35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

2110100000:31:001:0374) площею 0,0809 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Шота Руставелі, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Лакатош Ілоні Дезидерівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0244) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Врабеля, 16 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.7. Гр. Рунянин Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0429) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

пров. Володимирському, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Стефанцовій Людмилі Павлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0419) площею 0,0185 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Горіховій, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Арканніковій Лілії Степанівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0267) площею 0,0413 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гарайді, 31 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Качмар Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0425) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Буковинській, 26 та передати її у власність. 

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. Дочірньому підприємству Ужгородський туристсько-оздоровчий 

комплекс «Світанок» приватного Закарпатського обласного акціонерного 

товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0373 площею 0,5760 га) та земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0372 площею 0,1890 га) для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по                        

вул. Кошицькій, 30.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.1. 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 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

  

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

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/2.1. Приватному підприємству Фірма «Карпати -Укр» земельної ділянки  

площею 0,0176 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Івана Котляревського, 10 «а» строком на 3 роки. 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 123 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Щадей Ії Василівні земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                            

вул. Собранецькій, 122/43. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної ділянки 

площею 0,0922 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Шандора Петефі, 17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Гр. Копча Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Олександра Радіщева, 1 (185088,00 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр  308,48 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 переходом права власності на частину нерухомого майна, 

внести відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0036) площею 0,0767 га під майновим комплексом 

та для його обслуговування по вул. Михайла Грушевського, 2  від 02.09.2013 

року № 1628, в частині заміни орендаря, а саме: «Фізична особа-підприємець 

Яворський Іван Михайлович» читати «гр. Лазар Юрій Юрійович». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

відповідні зміни до договору оренди на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0069) площею 0,0115 га  іншої комерційної діяльності по 

вул. Марії Заньковецької  від 18.02.2008 року в частині заміни орендаря а 

саме: «гр. Публічне акціонерне товариство «Родовід Банк»» читати «гр. 

Грабар Олександр Олексійович».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Державний акт на право постійного користування землею                                       

I-ЗК № 000031, виданий 25 червня 1998 року, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 201, визнати 

таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У пункті 15 рішення XIV сесії міської ради VII скликання 25.07.2017 

року № 739 «Про зміни та скасування рішень міської ради»                                              

слова: «пл. 0,5000 га» читати: «пл. 0,3000 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.     

10.1. Ухвала Закарпатського апеляційного суду про забезпечення позову 

27.11.19 року про справі № 308/7120/19 за позовом Потіш Л.А., Гойдош В.А. 

до Ужгородської міської ради, треті особи без самостійних вимог-

Городецький С.А., Куцак Ю.В. Заборонити Ужгородській міській раді до 

вирішення справи, розглядати питання стосовно затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх 

у власність гр.гр. Городецькому С.А., Куцак Ю.В. по пр. Свободи, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.2. Звернення депутата міської ради Шевчука Г.В. щодо самозахоплення 

земельної ділянки комунальної власності. (звернення надіслано відділом по 

роботі з депутатами та постійними комісіями через систему електронного 

документообігу АСКОД). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення спільно з 

департаментом міського господарства підготувати та направити звернення до 

правоохоронних органів щодо перевірки фактів, викладених у депутатської 

зверненні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3. Звернення гр. Рослик В.В. та Жолтані Е.М. щодо зміни рішення міської 

ради від 24.12.2019 № 1849. 

ВИРІШИЛИ: Направити звернення до управління містобудування та 

архітектури для розгляду за належністю. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4. Про лист управління містобудування та архітектури від 15.07.2020 № 

01-22/19 щодо земельних ділянок під опорами ЛЕП. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства розглянути 

питання взяття на баланс у комунальну власність земельних ділянок під 

лініями електропередач для можливості подальшого встановлення сервітуту 

на земельні ділянки під об’єктами енергетичної системи. Які знаходяться в 

межах міста. 

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 

 
1/2 Надати згоду на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) з метою уточнення конфігурації без зміни площ земельних 

ділянок: 

1/2.2 Фірмі «Карпати-Укр» орендованої земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 0,2000 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Котляревського 

(24.12.19) (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

2.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прага Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0650) площею 0,0121 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Верховинській, 36 зі 

зміною цільового призначення (24.12.19). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.18. Гр. Савчин Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:03:001:0053) площею 0,0311 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Юрія Гойди зі зміною 

цільового призначення (24.12.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


