
ПРОТОКОЛ № 219 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 29.01.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В.,Прозор Є.І., 

Пономарьов С.Б., Козак В.А. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

Боровик Н.В., Фойт Н.І., Звєрєва О.М. – мешканці міста. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

І. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. (за участю запрошених осіб) 

2. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин. 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів. 

1.6. Гр. Яцко Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Брензович Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку із наявною заявою на іншу земельну ділянку 

запропонувати заявнику відкликати заяву,  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд по вул. Загорській (мкрн. «Садовий») з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Мідянко Анні Валеріївні земельної ділянки площею 0,0990 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. 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 (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

  2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформсервіс» земельних 

ділянок площею 0,0469 га та 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 15 з подальшою передачею їх 

в оренду (скарга ТОВ Інформсервіс, щодо прискорення позитивного розгляду 

звернення). (представник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання після надання відповідних 

висновків комісією з вирішення земельних спорів щодо меж земельних 

ділянок та додержання добросусідства. Запропонувати вказаній комісії 

заслухати обидві сторони конфлікту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

ведення селянського господарства в районі вул. Горянської Ротонди з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Горват Мирону Емеріховичу, гр. Горват Ірині Іванівні, гр. Янкевич 

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



 3 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 229 з подальшою передачею 

її у спільну сумісну власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

3.2. 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. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заявнику відкликати заяву. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. 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). (зпредставник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
ІІ. 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.1. 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Чегіль Василю Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова 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. 

1.6. Гр. Попудник Віктору Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Могіш Олегу Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею                 

0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова 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. 

1.10. Гр. Кухтій Руслану Дмитровичу земельної ділянки площею                 

1,0060 га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. 

Степанівської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.6. 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 (висновок юридичного управління). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 



 5 

2.7. 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 (висновок юридичного управління). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Покальчуку Тарас-Григорію Олеговичу  земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Лесняк Ользі Дмитрівні  земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Кукарека Катерині Сергіївні земельної ділянки площею                       

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Першин Василю Івановичу  земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Совга Олександру Васильовичу  земельної ділянки площею 0,0026 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, АГК 

«Жигулі», поз. 197 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. 

2.13. Гр. Дідик Валентині Сергіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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



 6 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Дідик Крістіні Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Лебович Володимиру Мошковичу земельної ділянки площею 0,0388 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Івана 

Панькевича, 71 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Керченська, 4» 

земельної ділянки площею 0,1530 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Керченській, 4 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Ужгородській міській громадській організації «Ужгородське культурно-

освітнє Общество імені Александра Духновича» земельної ділянки площею 

______ га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови 

по Православній набережній, 21 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Стиничу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по Слов’янській набережній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.19. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Православна 

Набережна, 8» земельної ділянки площею 0,0684 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по Православній набережній, 8 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Борисовій Тетяні Олександрівні земельної ділянки площею 0,0023 

га для будівництва та обслуговування офісних приміщень по  пр. Свободи, 

61/23 з подальшою передачею її в оренду. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Шебестян Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Блистіва 

(Краснодонців) 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. 

2.22. Гр. Гапак Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею               

0,0031 га для будівництва індивідуальних гаражів ГО «Енерго», гараж № 54 

по вул. Івана Панькевича 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. 

2.23. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0034 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Лісової з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0017 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

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

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0044 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Кошицької з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0022 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Кошицької з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0039 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Стефаника з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0023 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Івана Шишкіна з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0025 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі площі Народної з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0024 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Шкільної з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0032 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Дравецької з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0053 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Сріблястої з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0160 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Андрія Новака з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0052 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі Слов’янської набережної з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0081 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Швабської з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Гр. Васічкіну Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0023 

га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 3  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» - одноголосно. 

2.37. Гр. Стружкіній Ользі Юріївні земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж № 19  по вул. 

Олександра Бородіна, б/н з подальшою передачею її у власність. (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.38. Гр. Багрій Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж № 7  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» - одноголосно. 

2.40. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею        

0,0200 га для проїзду загального користування по вул. Бічній з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
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3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Уж-Пілігрім» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0006) площею  0,1370 га для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по вул. 

Собранецькій, 212 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

2110100000:33:003:0229) площею  0,1000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Другетів зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Сірмай Євгену Євгенійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0802) площею                    

0,0678 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській-Михайла-Салтикова-

Щедріна та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Славич Володимиру Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0232) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 191 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Коваль Андрію Олеговичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0320) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 8-го Березня, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Кучер Яні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0301) площею 0,0629 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Чеської Ліпи, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0220) площею 0,1427 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 164 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Сорокіну Сергію Олексійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0401) площею                    

0,0780 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Стефаника та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Павлув Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0302) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Чеської Ліпи, 13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ТИХОГО 19" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0286) площею                   

0,3968 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Франтішека Тіхого, 19 та передати її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Закладу дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0179) площею 1,0007 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Михайла 

Грушевського, 29 «а» та передати її у постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Дружина Вадиму Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0235) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 195 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Петах Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0093) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у мкрн. Сосновий, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Йосипчук Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0209) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 205 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Русенко Олександру Йосиповичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0236) площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 194 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Долгош Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0429) площею 0,0341 га для ведення особистого 

селянського господарства по пров. Музейному, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.17. Закладу дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:35:001:0197) площею 0,4688 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Івана 

Айвазовського, 9 та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Сличко Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0079) площею  0,0631га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека 

Тіхого, 13 «а» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

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. Потіш Людвігу Адальбертовичу та гр. Гойдош Вікторії Адальбертівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0252) площею 

0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Новака, 37 та передати її у спільну 

сумісну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
5.2. Гр. Голінка Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0281) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана Дендеші, 170 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Боцан Габріелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0314) площею 0,0157 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Яна Гуса, 14 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Чуєвій Валентині Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0315) площею 0,0438 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                       

вул. Яна Гуса, 14/1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Лозіній Надії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0308) площею 0,0232 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Панькевича, 80 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Шпонтак Омеляну Омеляновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0427) площею 0,0746 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Оноківській, 50 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Кавкало Людмилі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0324) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іллі Бродлаковича, 15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Бідяк Маріанні Тиборівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0456) площею 0,0607 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Антоніна Дворжака, 20 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Бреньо Наталії Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0196) площею 0,0327 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Івана Панькевича, 41 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Іванцик Магдалині Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0425) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Доманинській, 324 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/2.3. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0113) площею 0,0042 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по наб. Незалежності, 4 «а» строком на 7 

років (висновок юридичного управління). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4. 

  «утримався» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

  «не голосував» - 1. (Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, наданої 

заявником на засіданні комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Шитьман Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0235 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Олександра Фединця, 16.  

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 «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ» 

земельної ділянки площею 0,8837 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Олександра 

Блистіва, 1. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Стебівка Наталії Степанівні земельної ділянки  площею 0,0179 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Грибоєдова, 20 прим. 2. 

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. Гр. Шуберт Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької (8976,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  374,00 

грн.) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.. 

8.2. Гр. Квятковській Людмилі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0039 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької (13864,50 грн. з розрахунку на один квадратний метр  355,50 

грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Покрівчак Маргариті Михайлівні земельної ділянки площею 0,1015 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Мукачівській,15 – вул. Олександра Митрака, 6 (407522,50 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр  401,50 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Гр. Маленковій Еллі Сергіївні земельної ділянки площею 0,4284 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  

вул. Олександра Блистіва, 20 (520934,40 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  121,60 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Гр. Лозінській Маргариті Яношівні земельної ділянки площею                

0,0034 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Духновича, 3 прим. 2 «а» (19074,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  561,00 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


