
ПРОТОКОЛ № 227 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 29.04.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І. 

– члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Шевчук Г.В.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.6. Гр. Лазар Олександру Дьордьовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3;ї 

  «утримався» - 3.(Афанасьєва О.В.,Станко Ю.Ю.,Пономарьов С.Б.) 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.7. Гр. Кравчуку Володимиру Олеговичу земельної ділянки площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в мкрн. Сосновий з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 
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1.8. Гр. Фігура Віталію Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іспанській з подальшою передачею її у власність (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури та у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Шетеля Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній, б/н з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Одінцову Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Петрунь Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській, б/н з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Гайхел Василю Вікторовичу 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 (висновок архітектури). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Палагунич Мирославу Мироновичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній з подальшою передачею 

її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Звір Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0946 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.17. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу земельної ділянки площею                 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова, б/н з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 

Приладобудівників з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.19. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0054 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла Салтикова -Щедріна, 

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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,6000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Коритнянської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Степана Вайди з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.5. Гр. Галаю Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Янтарної 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. 

2.6. Гр. Бокоч Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0470 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 43 з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.7. Гр. Рибчич Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 45/2                     

з подальшою передачею її в оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Приватному підприємству «Корпорація КРОАН» земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови по вул. Замкові Сходи, 4 з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою під плямою забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «проти» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

  «утримався» - 2 (Пономарьов С.Б., Прозор Є.І.) 

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

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.9. Гр. Хайрутдіновій Оксані Павлівні земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд розташовану поряд з  вул. Гвардійською та 

вул. Єньківською з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Хайрутдінову Олександру Ільгамановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд розташовану поряд з  вул. Гвардійською та 

вул. Єньківською з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із діючим мораторієм на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Тимко Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,1200 га для 

ведення садівництва в межах  вул. Верховинської з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Тимко Марії Юріївні земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Собранецької з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.13. Гр. Тимко Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в межах  вул.  Лісової з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Примич Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Запорізької з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Примич Мар’яні Дюліївні земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах перехрестя                       

вул. Запорізької та вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Примич Дюлію Івановичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Запорізької з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Гр. Козьмі Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Запорізької з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Деменко Олександрі Сергіївні земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в межах  вул. Запорізької з 

подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Зайцевій Ользі Василівні та гр. Букреєвій Оксані Володимирівні 

земельної ділянки площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по  вул. Льва Толстого, 46 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Золмат» земельної ділянки 

площею 0,0007 га для будівництва та обслуговування об’єктів інженерних 

інфраструктур на пл. Шандора Петефі, 6 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«БЛАГОУСТРІЙ» земельної ділянки площею 0,2004 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франтішека 

Тіхого 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» - одноголосно. 

2.22. Гр. Шеверя Еріці Омелянівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

поз. 124 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Войтковському Ігорю Олександровичу земельної ділянки площею 

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

АГК «Метеор», поз. 223 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.24. Гр. Шикула Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор», поз. 227 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Семаль Миколі Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

поз. 191 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Шандор Олександрі Іванівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Мільо Ірині Степанівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

поз. 156 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0067 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі Народної площі у м. Ужгороді (КТП № 265) з подальшою передачею 

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у державній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0035 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Михайла Томчанія  у м. Ужгороді (КТП № 201) з подальшою 

передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0042 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Юрія Жатковича у м. Ужгороді (КТП № 198) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

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

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Юрія Нікітіна  у м. Ужгороді (КТП № 315) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0033 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Юрія Гагаріна  у м. Ужгороді (КТП № 199) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0042 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Юрія Гагаріна  у м. Ужгороді (КТП № 197) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка частково знаходиться за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.34. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0027 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Тютюнової  у м. Ужгороді (КТП № 343) з подальшою передачею 

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у державній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0031 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Тараса Шевченка у м. Ужгороді (КТП № 297) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0037 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Замкові сходи у м. Ужгороді (КТП № 274) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0028 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Собранецької у м. Ужгороді (КТП № 334) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.38. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0020 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Доманинської у м. Ужгороді (КТП № 161) з подальшою 

передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.39. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

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

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Оноківської у м. Ужгороді (КТП № 196) з подальшою передачею 

її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0054 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Поліни Осипенко у м. Ужгороді (КТП № 116) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.41. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0026 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Міклоша Берчені у м. Ужгороді (КТП № 349) з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.42. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0035 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в 

районі вул. Загорської у м. Ужгороді (КТП № 174) з подальшою передачею її 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

наявна сформована земельна ділянка. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.43. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею                    

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 

«а», УКГ «Політ», ряд «Д», поз. 62 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.44. Гр. Шамон Галині Василівні земельної ділянки площею 0,0062 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд «В», поз. 76 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.45. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд «В», поз. 68 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.46. Гр. Гаврилешко Любові Петрівні земельної ділянки площею 0,0560 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 

146 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.47. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки площею 0,3601 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Ужанській зі зміною цільового 

призначення та з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.48. Гр. Петканич Ользі Федорівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд розташовану на території м. Ужгород з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на дану земельну ділянку зареєстровано діючий договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0145) площею   0,0134 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по вул. Адольфа 

Добрянського, 6 «б» (ЗТП-268) та передати її в оренду строком на 49 років, 

ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в розмірі                  

3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0257) площею   0,0085 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по вул. Собранецькій, 

41«а» (ЗТП-175) та передати її в оренду строком на 49 років, ставку орендної 

плати (% від нормативної грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Шахайді Юрію Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0857) площею                    

0,0053 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 

«а», УКГ «Політ», ряд «А», гараж № 12 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. Дутка Євгенію Анатолійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0102) площею                    

0,0708 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Федор Роберту Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:14:001:0114) площею 0,0018 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гулака Артемовського, АГК «Чайка», гараж                   

№ 41 та передати її у власність. 
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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). 

4.4. Гр. Фаркаш Сергію Володимировичу  власної земельної ділянки зі 

зміною конфігурації без зміни площі, площею 0,2063 га інша комерційна 

діяльність по вул. Собранецькій, 90. 

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): 

5.2. Гр. Гербик Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0101) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Сосновій, 17 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Повшик Марті Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0622) площею 0,0400 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Перемоги, 118/1 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Микульця Нелі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:64:001:0082) площею 0,0606 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 135 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Зубар Маріанні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0443) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Доманинській, 289 та передати її у  власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Матіко Марії Миколаївні та гр. Гаврилешко Любові Петрівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:69:001:0427) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича, 146 та передати її 

у спільну часткову власність в рівних долях по 1/2 кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/.1. Замінити сторону (орендаря) в чинному договорі оренди 

земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 

6/1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ФІНАНС ГРУП» з 

гр. Сайчук Валерія Миколайовича, договір оренди земельної ділянки 

25.07.2019 року № 1725 (кадастровий номер 2110100000:01:001:0251) 

площею 0,1634 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ по Православній набережній, 11 строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити заміну сторони  в чинному договорі 

оренди та надати земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/2. Надати земельні ділянки без складання технічної документації 

із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгобудсервіс Плюс» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0336) площею 

0,4679 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Руській, 13  та передати її в оренду строком на 20 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду строком 20 

років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.2. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0274 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Небесної Сотні, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

8.1. Звернення  управління правового забезпечення 17є.04.2020 року                      

№ 20.03-05/48 щодо ухвали Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області 27.03.2020 року по справі № 308/10000/20. 

ВИРІШИЛИ: Взяти звернення до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


