
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

12.05.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Глагола В.Я., Маєрчик П.С., Прозор Є.І., 

Сідун Ю.В., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Козак В..А., Мелкумян А.С. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

 

  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 проєктів  

1.1. Гр. Риган Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Барвінкової-об’їзної дороги з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у користуванні будинковолодіння по вул. Юрія 

Гагаріна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Бігунцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Барвінкової-об’їзної дороги з подальшою передачею її у 

власність  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у користуванні будинковолодіння по вул. Юрія 

Гагаріна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Боринському Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 2,0000 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Мартона 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. 

1.4. Гр. Рибак Андрію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю детальному плану територій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Нестерук Мирославу Руслановичу земельної ділянки площею                                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ференц Роману Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

земельній ділянці розташований паспортизований та  погоджений, відповідно 

до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я, майданчик збору твердих 

побутових відходів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Головчак Леоніду Івановичу земельної ділянки площею 0,0019 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9 

гараж № 90 на території авто гаражного кооперативу «Чайка» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Михайленку Ігорю Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

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

«Сигнал» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Матвійчук Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0608 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Панаса Саксаганського з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Секереш Василю Михайловичу земельної ділянки площею                       

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки  

земельна ділянка знаходиться в межах охоронної зони водонапірної станції, 

прибережно-захисної смуги річки Уж та у зв’язку із відсутністю детального 

плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Лазар Олександру Дьордьовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в користуванні будинковолодіння по вул. Юрія 

Гагаріна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Музика Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 0,0040 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9 

гараж № 181 на території авто гаражного кооперативу «Чайка» з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу земельної ділянки площею                     

0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначеній земельній ділянці розташоване нерухоме майно(огорожа). 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Катаниці Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 1,7000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є охоронною зоною аеропорту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Трусевич Володимиру Миколайовичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 145 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

частину земельної ділянки іншому учаснику бойових дій надано дозвіл на 

розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0651 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Антоніна Дворжака з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах червоних ліній та у зв’язку із 

відсутністю затвердженого детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. Гр. Лесьо Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0096 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії Жемайте з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю затвердженого детального плану території, відповідно до 

генерального плану 2004 року ділянка знаходиться в межах багатоквартирної 

житлової забудови, що відноситься до супутніх видів використання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.33. Гр. Кавунцю Олександру Івановичу земельної ділянки площею                   

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської мікрорайон 

«Саксаганського» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Мигальчин Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею              

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської мікрорайон 

«Саксаганського» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Томчук Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею   0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької - Іспанської 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. 

1.36. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних районі вул. Приладобудівників  з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Герзаничу Тарасу Володимировичу земельної ділянки площею 0,0773 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Полтавському Сергію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0755 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Бартованцю Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0742 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Белецькому Роману Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0661 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.44. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства в м. Ужгород (згідно 

графічних матеріалів) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

відповідно до чинного Генерального плану міста Ужгород (коригування 

окремих розділів), затвердженого рішенням XXIX сесії міської ради IV 

скликання від 04.06.2004 № 313, зазначена територія відноситься до зелених 

насаджень спецпризначення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.45. Гр. Бойчук Ярославу Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0383 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Верховинській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.46. Гр. Ференц Роману Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Можайського 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. 

1.48. Гр. Микита Тарасу Романовичу земельної ділянки площею 0,1734 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.49. Гр. Негря Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ужгород (біля ділянки з кадастровим номером 

2110100000:45:001:0453) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.50. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській 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. 

1.51. Гр. Сливар Роману Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:002:0335) площею 0,0996 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ужгород з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне позитивно розглянуте звернення іншого 

учасника бойових дій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.52. Гр. Ємець Сергію Володимировичу земельної ділянки  площею              

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



8 

 

господарських будівель і споруд в районі вул. Михайла Кречка (поз. 49) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.53. Гр. Хамаза Андрію Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінського, 19, АГК «Білочка» з 

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

площею 0,0020 га.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.54. Гр. Мешко Ярославу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Повернутись до розгляду 

після надання заявником погоджень землекористувачів земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.8. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки площею 

0,0521 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) по вул. Михайла Грушевського, 39 «А» з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки площею 

0,3200 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) по вул. Івана Анкудінова, 1  з подальшою передачею її в постійне 

користування (лист управління архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Верба-Ужгород» 

земельної ділянки площею 0,3215 га для будівництва та обслуговування 
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багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Бориса 

Тлехаса, 88 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. 

2.12. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Айвазовського 

18» земельної ділянки площею 0,4205 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Івана 

Айвазовського, 18 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Прокоф’єв Платону Сергійовичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 42 з подальшою передачею 

у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг - 64» 

земельної ділянки площею 0,3902 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Михайла Грушевського, 64 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. 

2.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гранд - 12» 

земельної ділянки площею 0,2074 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Іллі Бродлаковича, 1 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17.  Гр. Машкаринець Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0450 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Північній, 33 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Кемінь Юрію Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0030 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака - Артемовського, № 

9, АГК «Чайка», гараж 88 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. 

2.19. Гр. Кемінь Тамарі Полікарпівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака - Артемовського, 

АГК «Чайка», гараж 167 з подальшою передачею її у власність (відсутні 

документи на майно). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Фаєвич Валерію Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Можайського – Миколи Пирогова з подальшою передачею її у власність 

(відсутні документи на майно). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Крупа Шандору Андрашовичу земельної ділянки площею 0,0020 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака - Артемовського, 

№ 9, АГК «Чайка», гараж 248 з подальшою передачею її у власність (відсутні 

документи на майно). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Тихого 17» 

земельної ділянки площею 0,5341 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека Тіхого, 17 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.24. Гр. Кукарека Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею                     

0,0725 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника 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. 

2.25. Гр. Цугорка Віктору Ярославовичу земельної ділянки площею                     

0,0898 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника 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. 

2.27. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Заньковецької 7» 

земельної ділянки площею 0,3326 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Марії Заньковецької, 7 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гулака-

Артемовського 14/41» земельної ділянки площею 0,4167 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Петра Гулака-Артемовського, 14/41 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Павлич Івану Михайловичу земельної ділянки площею                     

0,0435 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 118  з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Назаровій Аллі Іванівні власної земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0335) площею 0,0707 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Климента Тімірязєва зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автодорремонт»  земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0190) площею 0,0347 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Другетів, 103 та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Александровій Наталії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0271) площею 0,0022 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», 

гараж № 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

земельної ділянки площею 0,1510 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Керченській, 4 та передати її у 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Фігурі Віталію Олеговичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0903) площею 0,0677 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Козичко Костянтину Олександровичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0231) площею 0,0100 га для будівництва 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Вакулич Євгенію Івановичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0311) площею 0,0227 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Степана Руданського, 24 та передати її в оренду 

строком на___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16.  Гр. Кононученку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0596) площею 0,0068 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі у мкрн. «Боздош», поз. 5 «г» зі 

зміною цільового призначення. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0361) площею                      

0,0050 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в районі вул. Загорської 

(КТПП-11) та передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0306) площею                      

0,0033 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по вул. Собранецькій, 

96 «а» (ЗТП - 51) та передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «НИВА» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0491) площею 0,2721 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Андрія Палая (кол. 

вул. Тельмана), 2 «а»  та передати її в оренду строком на____ років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Повідайчик Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0299) площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по просп. Свободи, 55/102  та передати її в оренду строком 

на_3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22.  Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

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

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 зі зміною 

цільового призначення та передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Бібченку Олексію Григоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1859) площею 0,0520 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Петра Милославського та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Сирохману Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0231) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25.  Гр. Павловському Михайлу Васильовичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0505) площею 0,0301 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Дмитра Климпуша, 5 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Васічкіну Віталію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0272) площею 0,0023 га для будівництва 
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індивідуальних гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», 

гараж № 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Минайська, 18 Г" 

земельної ділянки загальною площею 0,0570 га  (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0194 площею 0,0112 га), (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0195 площею 0,0311 га) та (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0196 площею 0,0147 га) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 18 Г та передати її в 

постійне користування. (представник присутній) 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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»: 

4/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросадівник» орендованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:004:0019) площею  1,9000 

га на земельні ділянки площами 1,2776 га, 0,1991 га, 0,0586 га, 0,3647 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Загорській, 51. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землекористування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.10. Гр. Війгшев Ользі Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0460) площею 0,3103га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


