
ПРОТОКОЛ № 221 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 21.02.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В.,Пономарьов С.Б.,  

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

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії; 

Прозор Є.І.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Лайкун М.І. – заст. начальника відділу землекористування. 

Шерстяних О.О. – заст. керівника місцевої прокуратури. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  
 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.1. Гр. Папірник Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Миколи Бобяка та вул. 

Загорської з подальшою передачею її у власність(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю.) 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.3. Гр. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Афанасьєва О.В., Станко Ю.Ю.) 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.4. Гр. Мікула Євгену Богдановичу земельної ділянки площею                 

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури, були запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2 (Станко Ю.Ю., Шевчук Г.В.) 

  «утримались» -4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

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

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Героїв з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Бєлінського з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.16. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню містобудування та архітектури 

надати розширений висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню містобудування та архітектури 

надати розширений висновок щодо можливості задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.20. Гр. Дидишину Ярославу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

«Саксаганського» з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури, висновок АПБ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку КП АПБ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Максимлюк Андрію Ігоровичу земельної ділянки площею                 

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

Мудрого» з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури, 

висновок АПБ). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Мигальчичу Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею                 

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 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. 

1.23. Гр. Кавунець Олександру Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0882 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 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. 

1.24. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,6000 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

в м. Ужгород, кадастрова зона 70 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Андропову Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки площею                 

0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Гукливському Павлу Павловичу земельної ділянки площею                 

0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Товтину Руслану Степановичу земельної ділянки площею                 

0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

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» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.31. Гр. Марці Олександру Олександровичу 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: 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. 

1.32. Гр. Лях Богдану Йосиповичу земельної ділянки площею                 

0,0803 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської 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. 

1.33. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Сохіну Артуру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола 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. Діаніч Мирославу Івановичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства по Юрія 

Гагаріна, 108 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Гр. Єфімову Анатолію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській 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. 

1.38. Гр. Гуцов Віталію Сергійовичу земельної ділянки площею                 

0,0405 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Кошицької 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. 
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2.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 30» земельної ділянки площею 0,3850 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 30 з 

подальшою передачею її у постійне користування. (присутній представник 

управління правового забезпечення Федьо Т.) 

ВИРІШИЛИ: Повернутись до розгляду клопотання після вирішення спірних 

питань в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Шостак Миколі 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: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Іванцик Магдалині Юріївні земельної ділянки площею                 

0,0365 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Доманинській, 324 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Романову Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Боднар Мар’яні Іванівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Сторожницький», гараж № 33 по               

вул. В’ячеслава Чорновола з подальшою передачею її у власність (були 

запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                  

0,0413 га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови 

по вул. Дворжака, 49 з подальшою реєстрацією комунальної власності                         

(був здійснений виїзд, запрошені). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні земельної ділянки площею                      

0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 
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Шандора Петефі, 8 «а», прим. 1 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

«а», прим. 3 з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Леміш Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею                      

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

Михайла Грушевського, 47 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Кулик Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

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

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Мегела Василю Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0065 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «4»,                     

поз. 65 по вул. Гвардійській, 32 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1 (Шевчук Г.В.) 

2.16. Гр. Касинець Ганні Федорівні земельної ділянки площею                      

0,0590 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Юрія Гагаріна, 36 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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2.17. Колективному підприємству «Виробничо-торгове підприємство КООП 

Ужгород Закарпатської облспоживспілки» земельної ділянки площею                      

0,9290 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Юрія Гагаріна, 36 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Шимон Галині Василівні земельної ділянки площею                   

0,0062 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «В»,                     

поз. 76 по вул. Гвардійській, 32 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки площею 0,0190 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Північній з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Ступак Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0168 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Будителів, 9 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Піпаш Тамарі Василівні земельної ділянки площею                      

0,0059 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

пр. Свободи, 31/2 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Дюрик Оксані Романівні земельної ділянки площею                   

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, поз. 116 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. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею                   

0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «В»,                     

поз. 68 по вул. Гвардійській, 32 «а» з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею                   

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «Д»,                     

поз. 62 по вул. Гвардійській, 32 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Калинич Олені Василівні земельної ділянки площею 0,0884 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Музичної, мкрн. «Саксаганського» з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Данило Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Мачулка Ярині Володимирівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

АГК «Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Цугорка Віктору Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Шеверя Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

АГК «Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Гр. Гайдамак Тетяні Мар’янівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

АГК «Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Сіра Евеліні Олександрівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

АГК «Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою за умови 

відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Райніш Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,0268 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Юрія Гагаріна, 36 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Ужгородській районній спілці споживчих товариств земельної ділянки 

пл. 0,0779 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Юрія Гагаріна, 36 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Товариству з обмеженою відповідальністю « ОІР-Сервіс» земельної 

ділянки площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
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підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Собранецькій, 74 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.38. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.39. 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 (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 4; 

  «утримались» - 2. (Станко Ю.Ю., Шевчук Г.В.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.41. Гр. Когутич Оксані Михайлівні земельної ділянки площею                 

0,1600 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Юрія Гагаріна, 114 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.42. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАНЦЕЛЯРКА» земельної 

ділянки площею 0,1300 га для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Українській, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.43. Гр. Мегела Василю Івановичу земельної ділянки площею                 

0,3514 га для ведення особистого селянського господарства пров. 

Підвальному, 28 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.44. Гр. Дзюба Олександру Олеговичу земельної ділянки площею 0,0235 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                                   

вул. Капушанській, 3/4  з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.45. Гр. Любка Андрію Степановичу земельної ділянки площею                 

0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Джерельної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Буракову Олегу Володимировичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0373) площею                    

0,0760 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Платко Василю Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0414) площею                    

0,0682 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Університетському, б/н та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Гамсахурдії Тетяні Михайлівні, як члену сім’ї загиблого 

військовослужбовця земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1838) площею 0,0740 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Чура Василю Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0179) площею                    

0,0583 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Масляник Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0547) площею                    

0,0407 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Карела Чапека, б/н та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Сливці Василю Івановичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0847) площею 0,0266 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла Салтикова -Щедріна, 36 

«б» та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та передати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 оків. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Папіш Івану Юрійовичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0079) площею 0,0997 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Перемоги зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Товариству з обмеженою відповідальністю  «Єль КФТ» орендованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0277) площею 

0,2161 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по  вул. Іштвана Сечені, 29 «а» зі зміною цільового призначення. 

Департаменту міського господарства внести відповідні зміни до договору 

оренди. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Семакову Валентину Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0085) площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Плоскіна Сергію Антоновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0079) 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 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Грет Роману Мирославовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0317) площею                    

0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи 

Добролюбова-Тараса Шевченка та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Ходанич Вікторії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0180) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Лакатош Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:32:001:0403) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Рожевій та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

2110100000:44:001:0412) площею 0,0500 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в районі вул. Василя 

Докучаєва-Котловинної зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0251) площею 0,0008 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/20 зі зміною цільового 

призначення. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Мицо Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1839) площею 0,0993 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0123) площею                    

0,2400 га для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на 

землях житлової та громадської забудови по вул. Перемоги та зареєструвати 

комунальну власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Росоха Тетяні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0431) площею 0,1037 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Стародоманинській, 56 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.9. Гр. Булеці Магдалині Олександрівні  власної земельної ділянки зі зміною 

конфігурації без зміни площі, площею 0,0055 га для обслуговування 

магазину по вул. Українській, 54 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4/1. Про надання згоди на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту. 
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- Гр. Поповичу Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0068 га для проїзду, прокладання комунікацій по вул. Гранітній, 8 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із 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. Товариству з додатковою відповідальністю  «Ужгородський механічний 

завод» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0076) 

площею 15,8600 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  по вул. Юрія Гагаріна, 30 та передати її в оренду 

строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою на надати земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Катаниця Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0215) площею                    

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 23 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Мегела Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0428) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

пров. Підвальному, 28 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.2. Гр. Кондрат Ганні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0097) площею 10 кв.м. для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для влаштування входу до власного магазину) по                              

пр. Свободи, 39/33 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0304)  площею 0,0409 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (кафе-бар та господарські приміщення) по 

вул. Слави, 25  строком на 1 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку. 

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Екзотика ЛТД» земельної 

ділянки площею 0,0310 га  для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на пл. Кирила та Мефодія  (140182,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  452,20 грн.). (представники  присутні) 

ВИСТУПИЛИ: Шевчук Г.В. наголосив на необхідності до вивчити питання. 

 Шерстяних О.О. звернула увагу на наявність судових спорів. 

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити управлінню правового забезпечення надати 

висновок щодо правомірності задоволення клопотання. 

2. Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки за умови відсутності зауважень управління правового забезпечення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

8.2. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0034 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 39/2 (13820,32 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

406,48 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 39/2 (10203,50 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

408,14 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. У зв`язку з технічною помилкою, у пункті 5. рішення XLI сесії міської 

ради VII скликання 14.11.2019 року № 1787 «Про зміни та скасування рішень 

міської ради» прізвище: "Фогош" читати як: "Фогаш ". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

користування землею II-ЗК № 000159 зареєстрованого в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 96,                  

28. 02.1996 року виданий відкритому акціонерному товариству 

«Ужгородський механічний завод» на земельну ділянку площею 15,86 га по 

вул. Гагаріна, 30. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Пункт 1.7. рішення XLII сесії міської ради VII скликання 24.12.2019 року  

№ 1852 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» викласти в наступній редакції, а 

саме: слова «та передати її у спільну часткову власність в рівних долях по 1/5 

кожному» читати «та передати її гр. Дюрик Валентині Володимирівні 2/5 

частки та гр. Дюрик Івану Івановичу, гр. Москаль Тетяні Іванівні, гр. Корн 

Ользі Іванівні у спільну часткову власність в рівних долях по 1/5 частки 

кожному». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

10.1. Звернення головного управління національної поліції в Закарпатській 

області 10.02.2020 року № 771/106/7-2020 про ухвалу слідчого судді 

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В. по 

справі № 308/14540/19 30.01.2020 року яким постановлено накласти арешт на 

земельну ділянку площею 12 га по вул. Миколи Бобяка, 15, яка перебуває в 

користуванні ПАТ «Модуль» шляхом заборони користування, відчуження, 

розпорядження будь-яким чином вказаною земельною ділянкою.   

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

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 
 

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: 
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4.3. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0929 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(13.02.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Кутканич Павлу Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Блистіва 

з подальшою передачею її у власність (13.02.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


