
ПРОТОКОЛ № 220 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 11.02.2020         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: 

Мирошников Д.Д.  – заст. начальника управління міжнародного 

співробітництва та інновацій; 

Пекар В.І. – начальник управління правового забезпечення; 

Сідун Л.М. – в.о. начальника служби персоналу та спецробти; 

Гибало Л.В. – начальник УДКСУ у м. Ужгороді; 

Єнківський Л.В. – заст. начальника Управління СБ України в Закарпатській 

області; 

Дмітрієв С.В. – начальник відділу цивільного захисту населення; 

Урста М.В. – начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення; 

Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального захисту населення; 

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

начальник управління майном; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту міського господарства; 

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

Логвінов П.М. – начальник управління економічного розвитку; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХLІV сесії міської ради. 

ІІ. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання 

земельних відносин.  

 

1. СЛУХАЛИ: Мирошников Д.Д. представив проєкт рішення № 1935 

«Про реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Розвиток 

транскордонної культури: відреставровані театри міст Сату – Маре та 

Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення № 1936 з 

доповненням «Про затвердження списку присяжних.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення № 1937 з 

доповненням «Про доповнення до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 року № 1796.» (План підготовки проектів 

регуляторних актів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення № 1938 «Про зміни 

та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 

№ 797.» (Програма сприяння виконанню рішень судів) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Пекар В.І. представив проєкт рішення № 1939 «Про 

виконання судового рішення.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: Сідун Л.М. представила проєкт рішення № 1940 з 

доповненням «Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ скликання 14 

листопада 2019 року № 1790.» (структура апарату ради та виконкому) 

Просила пункт 2 рішення викласти у редакції: «Затвердити загальну 

чисельність апарату міської ради і виконавчих органів ради у кількості 369 

одиниць» (на підставі службових записок начальника служби у справах 

дітей, заступника начальника відділу транспорту, державних закупівель та 

зв’язку і начальника архівного відділу). 

ВИРІШИЛИ: 1, Пункт 2 рішення викласти у редакції: «Затвердити загальну 

чисельність апарату міської ради і виконавчих органів ради у кількості 369 

одиниць» (на підставі службових записок начальника служби у справах 

дітей, заступника начальника відділу транспорту, державних закупівель та 

зв’язку і начальника архівного відділу). 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: Гибало Л.В. представила проєкт рішення № 1941 «Про 

зміни до Програми співпраці Ужгородської міської ради та управління 

Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської 

області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 

2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: Ребрей В.В представив проєкт рішення № 1942 «Про 

зміни до комплексної Програми профілактики та протидії злочинності в місті 

Ужгород на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.  СЛУХАЛИ: І.Рудницький представив проєкт рішення № 1943 «Про 

зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області на 

2018 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.  СЛУХАЛИ: О. Лавренко представив проєкт рішення № 1944 «Про 

Програму надання матеріально – технічної допомоги 1 держаному пожежно – 

рятувальному загону Управління ДСНС України у Закарпатській області на 

2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

11.  СЛУХАЛИ: В. Анталовський представив проєкт рішення № 1945 

«Про Програму підтримки Державної установи «Закарпатська установа 

виконання покарань (№9) на 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12.  СЛУХАЛИ: Дмітрієв С.В. представив проєкт рішення № 1946 «Про 

Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 

2020 – 2024 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Урста М.В. представив проєкт рішення № 1947 «Про 

зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 11.10.18 № 1262.» 

(Програма «Безпечне місто») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проєкт рішення № 1948 «Про 

зміни та доповнення до Програми зайнятості населення на період до 2020 

року.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Біксей А.Б. представив проєкт рішення № 1949 «Про 

міську Програму забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані та 

членів їх сімей на 2020 – 2024 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1950 «Про 

зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1951 з 

доповненням 1,2 «Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1952 з 

доповненням 1,2 «Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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19.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1952/1 «Про 

зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1953 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу КП «Водоканал м. Ужгорода» 

Ужгородської міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

21.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1954 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення № 1955 «Про 

зміни до Програми розвитку туризму та формування позитивного 

інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Логвінов П.В. представив проєкт рішення № 1956 з 

доповненням «Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгорода на 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представив проєкт рішення № 1957 «Про 

надання пільг.» (комунальні підприємства сфери охорони здоров’я) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представив проєкт рішення № 1958 «Про зміни 

до бюджету міста Ужгород на 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 



 6 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення № 1959 з 

доповненням «Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації у 2020 році.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1960 «Про 

безоплатну передачу майна комунальної власності.» (вул. Українська, 81а) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

28.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення № 1961 

«Про передачу приміщення у користування та встановлення орендної 

плати.»(вул. Другетів, 72) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1962 «Про 

передачу об’єкта.»  (каналізаційний колектор) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

30.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення № 1963 

«Про розмір орендної плати.» (Спортивний клуб «Танаї») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

12. СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1952/1 «Про зміни 

до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород 

на 2018 – 2022 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

13.  СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. представила проєкт рішення № 1964 

«Про розмір орендної плати.» (БФ «Сім’я Христа») 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: Яцків О.І. представила проєкт рішення № 1965 «Про 

затвердження типової форми контракту з керівником комунального 

підприємства.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

15.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1966 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 

відмовити у задоволенні клопотань відповідно до протоколів постійної 

комісії. 

В пункті 1.18 відмовити у задоволені клопотання у зв’язку із наявним 

рішенням міської ради від 27.11.2009 № 1302 поз. 282 на зазначену земельну 

ділянку. 

Пункт 1.25 зняти на довивченні для перевірки на відповідність до ДПТ. 

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

урахуванням висловлених зауважень.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

16.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1967 «Про 

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 

1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 2.15, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.17, 3.6, 4 відмовити 

у задоволенні клопотань відповідно до протоколів постійної комісії. 

В пункті 1.1 не брати до уваги зауваження управління правового 

забезпечення у зв’язку із їх відкликанням та відкоригувати адресу «83б». 

Пункт 2.25 зняти на довивчення для перевірки площі земельної ділянки до 

площі нерухомого майна, розташованого на ній. 

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

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

17.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1968 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: В пункті 1.16 відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до протоколів постійної комісії. 

Доповнити проєкт рішення пунктом наступного змісту: «1.34. Гр. Савчин 

Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:03:001:0053) площею 0,0311 га для будівництва та 
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Юрія Гойди зі зміною 

цільового призначення». 

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

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

18.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1969 «Про 

надання згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пункт 5  відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до протоколів постійної комісії. 

В пункті 3.1 уточнити площу земельної ділянки відповідно до поданого 

уточнюючого звернення на «15,7030 га, 1,00 га, 1,4607 га». 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

19.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1970 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості).» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

20.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1971 «Про 

поновлення та припинення дії договорів оренди земельних ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах  1.1, 1.2 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

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

урахуванням висловлених пропозицій. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: В пунктах 3.1,3.2 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 3 (Афанасьєва О.В., Козак В.А., Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

21.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1972 «Про 

надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

22.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1973 «Про 

приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу.» (Шігімага В.Б.) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

23.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1974 «Про 

затвердження матеріалів актуалізації звітів про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

24.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1975 «Про 

зміни та скасування рішень міської ради.» 

ВИРІШИЛИ: 1. В пунктах 1, 2, 4 відмовити у задоволенні клопотань 

відповідно до протоколів постійної комісії. 

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

урахуванням висловлених зауважень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

25.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проєкт рішення № 1976 «Про 

заборону передачі під забудову земельних ділянок по вул. Замкові Сходи, 4 

та вул. Олександра Довженка, 5.» 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення та рекомендувати його до 

розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

26.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив рішення «Про пункт 1.36 

рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 24.12.2019 № 1852 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

27.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив рішення «Про пункт 1.41 

рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання від 24.12.2019 № 1852 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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28.  СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив рішення «Про рішення ХLІІ сесії 

міської ради VІІ скликання від 24.12.2019 № 1866 «Про визнання рішення 

міської ради 23.12.2015 р. № 71 таким, що втратило чинність». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

29. СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. просив з метою виконання адміністративних 

послуг, поповнення бюджету міста та беручи до уваги , що проєкти рішень 

№№ 1918, 1928, 1929 щодо приватизації земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу були оприлюднені 

завчасно, звернутись до міського голови про включення вказаних проектів 

для розгляду на сесії 13.02.2020. 

ВИРІШИЛИ: З метою виконання адміністративних послуг, поповнення 

бюджету міста та беручи до уваги , що проєкти рішень №№ 1918, 1928, 1929 

щодо приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

шляхом викупу були оприлюднені завчасно, звернутись до міського голови 

про включення вказаних проектів для розгляду на сесії 13.02.2020. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. 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  

1.11. 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                   

( були запрошені). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні 

комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.30. Гр. Зієгман Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

«утримався» - 1 (Козак В.А.) 

«не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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1.31. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.11. Фізичній особі-підприємцю Суботі Оксані Іванівні земельної ділянки 

площею 0,00714 га для будівництва кав’ярні  по вул. Собранецькій з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 
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2.14. Гр. Примич Дюлійу Івановичу земельної ділянки площею 0,1200 га для 

індивідуального садівництва по вул. Буковій 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.15. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.16. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

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

індивідуального садівництва по вул. Буковій 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.18. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 
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2.19. 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 (висновок архітектури). 

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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.21. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.22. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.24. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.25. Гр. Касарда Любові Шандорівні земельної ділянки площею                 

0,0022 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Глибокій, 4 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 
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  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.26. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Лавандовий двір» земельної ділянки площею 0,1581 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Олександра Капуша, 31 (вул. І. Мондока) з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.28. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Собранецька, 35» земельної ділянки площею 0,1565 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Собранецькій, 35 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.31. Гр. Криваничу Валерію Дмитровичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення (кадастровий номер 2110100000:01:001:0281) площею 

0,0312 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра Митрака, б/н з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Релігійній організації релігійна громада Української Автокефальної 

Православної Церкви парафії на честь Воскресіння Христового в м. Ужгород 

Закарпатської області земельної ділянки площею 0,0900 га під будівництво 

храму на площі Богдана Хмельницького 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. 
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2.33. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки площею                      

0,0083 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Швабській, 5 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки площею 0,1028 га для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Юрія Гойди, 4 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.) 

2.43. Гр. Оверчук Мирославі Михайлівні та гр. Феделеш Вікторії Павлівні 

земельної ділянки площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування 

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

103 з подальшою передачею її у спільну часткову власність в рівних долях по 

½ частки кожному.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.44. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.45. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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. 

3.1. Гр. Гринчишиній Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0301) площею  0,0019 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 36, прим. 4 та передати її в 

оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території та передати земельну ділянку в 

оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Беняк Павлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0432) площею 0,0473 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Доманинській, 157 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Вашковичу Павлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0424) площею 0,0080 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в АГК «Мир», поз. 38,39 по вул. 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. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«Більшовик» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0245) 

площею 0,3030 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Олександра Можайського, 7 та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.5. Гр. Пастика Федіру Олександровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0303) площею                    

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панаса Саксаганського, поз. 391 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. Яворському Івану Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0198) площею                  

0,0036 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній-

Насипній  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. Цехместруку Андрію Леонідовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0854) площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

гаражний кооператив «Політ» 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. Козак Віталію Андрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0853) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, гаражний 

кооператив «Політ» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Козак В.А.) 

3.9.  Приватному акціонерному товариству «МОДУЛЬ М» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0081) площею 7,1636 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Миколи Бобяка, 15 та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0852) площею 0,0100 га для 



 18 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, гаражний 

кооператив «Політ» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Мальчицькому Миколі Золтановичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0851) площею               

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

гаражний кооператив «Політ» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0849) площею               

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

гаражний кооператив «Політ» 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. Мішину Едуарду Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0850) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, гаражний 

кооператив «Політ» 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. Джурджа Євгену Мирославовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0074) площею                    

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна 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. Соколову Анатолію Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0170) площею  0,0340 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 38 та 

передати її в оренду строком на 1 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.1. Гр. Куруц Василині Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0457) площею 0,0152 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Богатирській, 24 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Костик Лесі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0304) площею 0,0877 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Канальній, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Чорнак Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0423) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Дравецькій, 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Рябець Сільвії Іванівни земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0319) площею 0,0543 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Челюскінців, 17 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0268) площею 0,0984 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування по вул. 

Грушевського, 72 «а» та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.6. Гр. Голубинській Вірі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0220) площею 0,0757 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гвардійській, 24 та передати її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Метелик Михайлу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:28:001:0219) площею 0,0756 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гвардійській, 24  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Візауер Олександру Олександровичу та гр. Костик Миколі 

Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0433) 

площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Мічуріна, 4  та передати її у 

спільну часткову власність 1/4 гр. Костик Миколі Юрійовичу та 3/4 гр. 

Візауер Олександру Олександровичу. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Грецькій Катерині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0429) площею 0,0834 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Технічній, 12  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Цуняк Наталії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0842) площею 0,0617 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської, поз. 63  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): 
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6/2.1. Гр. Куцак Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0371) площею 0,1114  га для обслуговування гаражів по            

вул. Собранецькій, 147 «б» та передати її в оренду строком на ______років 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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 (повторний висновок юридичного управління). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Прозор Є.І., Станко Ю.Ю.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробниче автотранспортне 

об’єднання Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею 

0,8324 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  по  вул. Юрія Гагаріна, 36 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Стойка Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0093 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 

24, 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. Грабар Олександру Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0115 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 66 «е» (41170,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

358,00 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.  
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9.1. Доповнити пункт 20 рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання 

05.09.2019 року № 1701 «Про міни та скасування рішень міської ради» 

наступним словами: « в постійне користування». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. У зв’язку з уточненням площі, у пункті 1.22. рішення XV сесії міської 

ради VII скликання 12.09.2017 року № 771 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» слова «площею 0,0476 га» читати «площею 0,0585 га» 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування землею I-ЗК № 001475 зареєстрованого в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 187 від 

16.03.1998 року виданий спільному підприємству «Ужгородська міжрайбаза» 

Закарпатської обласної споживспілки на земельну ділянку площею 1,53 га по 

вул. Гагаріна, 36. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. Пункт 1.7. рішення XX сесії міської ради VI скликання 24.10.2013 року 

№ 1105 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» викласти в новій редакції: 

- Гр. Станкович Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,2344 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                    

вул. Собранецькій, 120 «а» ( зі зміною цільового призначення) з подальшою 

передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право 

користування землею Б № 076204, 1985 року виданий заводу 

«Ужгородприлад» площею 12,0 га для розміщення заводу.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесіями від  10.07.18; 28.08.18; 30.10.18; 

13.12.18; 28.02.19;18.04.19; 30.05.19; 25.07.19 на довивчення 
 

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 
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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» - одноголосно. 

4. Про надання учасникам бойових дій (в тому числі учасникам 

АТО) дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

4.2. Гр. Слободянюк Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0031 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії 

Заньковецької з подальшою передачею її у власність (14.11.19). (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Носик Олексію Валерійовичу земельної ділянки площею                      

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність (24.12.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Галаговець Василю Юрійовичу земельної ділянки площею                

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого з подальшою 

передачею її у власність (24.12.19). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Літвінчуку Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0052 

га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Сигнал», гараж № 64 по 

вул. Котляревського з подальшою передачею її у власність (24.12.19). 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


