
ПРОТОКОЛ № 231 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 03.06.2020         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. 

Шевчук Г.В.– члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

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  

1.7. 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» - одноголосно. 

1.8. 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). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна та передати 

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. 

1.10. Гр. Гаврилін Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна та передати 

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. 

1.11. Гр. Воробель Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

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

та передати 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. 

1.12. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна та передати 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. 

1.13. Гр. Дерев’янку Василю Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0970 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі 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. 

1.14. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. 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 (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. 

1.16. Гр. Дидишину Ярославу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0096 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0096 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0096 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Шкорка Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Мателега Богдану Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Друзів з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Іванюшин Миколі Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Вівчарській Наталії Василівні земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 1,3000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Оноківській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.26. Гр. Мацолі Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Стегурі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд в районі вул. Друзів з подальшою передачею її у власність. 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.28. Гр. Петрунь Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0305 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.29. Гр. Гайхел Василю Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0485 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6. 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.30. Гр. Іщенку Олександру Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській - вул. Гвардійській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Лііс Руслану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Михайла Салтикова-Щедріна 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; 

  «утримались» - 2. (Станко Ю.Ю., Шевчук Г.В.) 
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1.32. Гр. Лях Богдану Йосиповичу земельної ділянки площею _____ га 

для будівництва _____ в районі вул. Іршавської 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; 

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

1.33. Гр. Білан Олегу Степановичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Шинкарьову Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Гимон Ростиславу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Коритнянській з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.36. Гр. Ковачу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Стефаника з подальшою передачею її у власність (на 

виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 

26.05.2020 року по справі № 260/548/20). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37. Надати дозвіл на підготовку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по вул. Буковій з подальшою передачею їх у 

власність: 

- Гр. Пилипчуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 
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- Гр. Шимоні Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

- Гр. Вірван Роману Михайловичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

- Гр. Мігалю Олександру Юлієвичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

- Гр. Грохольському Олегу Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність. 

- Гр. Ропаничу Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність. 

- Гр. Мендикаш Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н з подальшою передачею її у власність. 

- Гр. Фонтош Василю Михайловичу земельної ділянки площею                

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

 - Гр. Пархоменку Дмитру Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової з подальшою 

передачею її у власність. 

- Гр. Куклишину Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                     

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової з подальшою 

передачею її у власність. 

- Гр. Чурініну Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,0771 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової з подальшою 

передачею її у власність. 

- Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею                     

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової з подальшою 

передачею її у власність. 

- Гр. Вудмаска Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової з подальшою 

передачею її у власність. 
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- Гр. Пазяк Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

 - Гр. Попуднику Віктору Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової з подальшою 

передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації та винести окремим проектом 

рішення на розгляд сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Литвак Івану Степановичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Петра Милославського з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка зайнята. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Мельничук Олегу Анатолійовичу земельної ділянки площею                     

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Лацку Євгену Йосиповичу земельної ділянки площею                     

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. Гр. Бляшину Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0680 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Холод Олександру Петровичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по  вул. Юрія Гагаріна, 128 (з тильної сторони) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43. Гр. Генерал Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.44. Гр. Орловському Віталію Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.45. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.46. Гр. Вудмаска Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.47. Гр. Бігарій Ярославу Олексійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.48. Гр. Бадзьо Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.49. Гр. Мушак Юрію Васильовичу   земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Козак В.А.., Шевчук Г.В.) 

1.50. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0060 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кароя Мейсароша (Івана 

Туряниці), б/н з подальшою передачею її у власність (висновок архітектури).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

ведення садівництва в межах  вул. Верховинської 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. 

2.7. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. 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 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. 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 (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.14. 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 (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Троїцькій Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гулака Артемовського, АГК 

«Чайка», гараж № 101, ран. 97 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Марка Вовчка 

14» земельної ділянки площею 0,7570 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Марка 

Вовчка, 14 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. 

2.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужагромікс» земельної 

ділянки площею 1,7690 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Загорській, 51 зі зміною цільового призначення 

та з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6. 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

2.18. Гр. Дір Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0360 га для 

ведення особистого селянського господарства по  вул. Кавказькій, 40 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. 
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2.19. Гр. Семаль Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0085 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

заявником використано право на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Іванчо Марії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0093 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Буковій 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. 

2.21. Гр. Шалата Івану Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0770 га для 

ведення особистого селянського господарства по  вул. Слави, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Релігійній організації «Монастир стрітення господнього братів менших 

капуцинів Мукачівської греко-католицької єпархії» земельної ділянки 

площею 0,0355 га для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій по вул. Тиводара Легоцького 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. 

2.23. Гр. Фалес Костянтину Павловичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача 

(Белінського), АГК «Білочка», гараж № 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею   0,0075 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  в районі вул. Ярославської з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.26. Гр. Дьоміну Олександру Степановичу земельної ділянки площею                

0,0085 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Юрець Світлані Андріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, ТВГ «Радванка», 

поз. 198 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів не нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Пантелеймоновій Інні Георгіївні земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Берегівській, 7 «а» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Чернекі Миколі Вікентійовичу земельної ділянки площею 0,2540 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Юрія                                  

Жатковича, 74 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Гр. Мігалішку Юрію Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території м. Ужгород 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. 

2.31. Гр. Мельник Павлу Петровичу земельної ділянки площею  0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 99 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

оскільки земельна ділянка є територією ТДВ «Патент». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Мельник Павлу Петровичу земельної ділянки площею  0,1000 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гагаріна, 99 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією ТДВ «Патент». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Мельник Павлу Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального садівництва по вул. Юрія Гагаріна, 99 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією ТДВ «Патент». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. 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. 

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. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0275) площею 0,1385 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Швабській, 48 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Завидняк Івану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0545) площею 0,0997 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.3. Греко-Католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-Успенської 

М. Ужгород-Доманинці земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0424) площею 0,3208 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Стародоманинській, 5 та передати її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Мошкола Тетяні Валеріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0446) площею 0,1800 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Стародоманинській, 101 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. Олексіюку Сергію Максимовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:57:001:0086) площею 0,0060 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 

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. Якица Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0134) площею 0,0081 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, (гараж № 272) зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Ковальчук Софії Арпадівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0378) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Тихій, 20 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Ковальчук Елеонорі Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0377) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Тихій, 20 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. 

3.9. Гр. Суботі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0105) площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Підгірній, 30 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0184) площею                       

0,0146 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

вул. Михайла Грушевського, 33 «в» (ЗТП-139) та передати її в оренду 

строком на 49 років, встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0183) площею                       

0,0084 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

вул. 8-го Березня, 30 «б» (ЗТП-141) та передати її в оренду строком на 49 

років, встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0182) площею                       

0,0117 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

вул. Михайла Грушевського, 55 «а» (ЗТП-167) та передати її в оренду 

строком на 49 років, встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0185) площею                       

0,0087 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          
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вул. Михайла Грушевського, 61 «б» (ЗТП-166) та передати її в оренду 

строком на 49 років, встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0291) площею                       

0,0135 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

просп. Свободи, 53 «б» (ЗТП-85) та передати її в оренду строком на 49 років, 

встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0186) площею                       

0,0089 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                          

вул. Минайській, 28 «а» (ЗТП-165) та передати її в оренду строком на 49 

років, встановити ставку орендної плати в розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатбудкор» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0338) площею                       

0,0250 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                          

вул. Польовій, 4 «а» та передати її в оренду строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Саглиці Ганні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0313) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 8 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Ключкович Катерині Іванівні, як матері загиблого учасника АТО 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0235) площею 

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



 19 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, поз. 21 та 

передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Келемен Ігорю Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0421) площею 0,0173 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Докучаєва, 25/2 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 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Сідей Олександру Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1847) площею 0,0582 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тернопільській та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Лебовичу Володимиру Іллічу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0665) площею 0,0719 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Карптської та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

обслуговування будівель торгівлі  вул. Степана Руданського, 24 та передати 

її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23.  Гр. Стан Тарасу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0334) площею 0,0099 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 142 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. 

3.24.  Гр. Жданкін Владиславу Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0613) площею 0,0235 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Дмитра Климпуша 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Ковач Галині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0422) площею 0,0034 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Докучаєва, 25/3 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 років.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26.  Гр. Немеш Мар’яні Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0594) площею 0,2700 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Слов’янській набережній, 

31 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27.  Гр. Крічфалушій Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0590) площею 0,3028 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Слов’янській набережній, 

31 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Гр. Ковач Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0591 га для 

будівництва інших будівель громадської забудови по вул. Слов’янській 

набережній, 13 та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю витягу з ДЗК. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «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). 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дукат-Ужгород» земельної 

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу по Слов’янській набережній з подальшою передачею її в постійне 

користування (згідно рішення господарського суду Закарпатської області 

справа № 907/235/16 від 06.07.2016 року) (висновок юридичного управління) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Афанасьєва О.В.) 

4.3. Підприємству з іноземними інвестиціями «АМІК УКРАЇНА»  власної 

земельної ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі, площею 0,2000 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі район об’їзної дороги. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Долгош Владиславу Міклошевичу земельної ділянки площею 0,1500 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 

273 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Житлово-будівельному кооперативу «Озерний край» власної земельної 

ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі, площею 0,7099 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Єньківській. 

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. Губаль Світлані Володимирівні та гр. Лешко Володимиру 

Володимировичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0321) площею 0,0232 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Зореслава, 9/2 та передати її у спільну сумісну  власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Шимон Наталії Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0216) площею 0,0402 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Волошина, 40 «а» та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Романову Сергію Станіславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0252) площею 0,0588 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Миколи Вавилова, 3  та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Патакій Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0292) площею 0,0653 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Андрія Бачинського, 79 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Фріга Любові Василівні та гр. Баран Вячеславу Васильовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0303) площею 

0,0391 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, 5 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по 50/100 кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Сабов Гафії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0304) площею 0,0587 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                          

вул. Володимирській, 20 «а» та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.8. Гр. Головнич Ярославу Володимировичу (1/3 частки) та                                

гр. Головнич Дмитру Степановичу (2/3 частки) земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0323) площею 0,0604 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Володимира Гошовського, 29 та передати її у спільну 

часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Левицькій Софії Робертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0452) площею 0,0557 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                          

вул. Запорізькій, 63 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. 

6.1. Гр. Тімашевій Ганні Василівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0123)   площею 20,4 кв.м. для влаштування входу до 

власного приміщення по пр. Свободи, 55/83  строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - 3. (Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

  «не голосували» - 4.  

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 6/1. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

- Приватному акціонерному товариству «Українська військово-страхова 

компанія» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0251) 

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

фінансових установ по Православній набережній, 11  (договір оренди землі 

№ 1725 03.06.2014 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренди земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

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

земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 
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- Товариство з обмеженою відповідальністю "Феба" на 

товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТАКВАГОРИЗОНТ», 

договір оренди земельної ділянки 04.10.2013 року № 1639 (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0060) площею 0,2200 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для розміщення та будівництва торгово-

офісного центру) на пл. Кирила і Мефодія.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6/3. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

- Приватному підприємству «Ужгородський будинковий сервіс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0105) площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування по вул. 8-го Березня, 28  та передати її в оренду строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2. (Прозор Є.І., Шевчук Г.В.) 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.3. Гр. Авдеєву Валерію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0948 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Проектній, 7. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Демтрейд" земельної 

ділянки площею 0,1444 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Генерала Свободи, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Гр. Куцак Тетяні Вікторівні земельної ділянки площею 0,1114  га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                                               

вул. Собранецькій, 147 «д». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.6. Гр. Ковач Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0591 га для 

будівництва інших будівель громадської забудови по вул. Слов’янській 

набережній, 13 та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів щодо користування земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
8.1. У зв’язку із змінами в законодавстві пункт 1 рішення XV сесії міської 

ради VI скликання 28.12.2012 року № 796 «Про надання дозволів на 

складання технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право на земельну ділянку» в частині надання                                  

гр. Стрічко Оксані Павлівні дозволу на виготовлення технічної документації 

на земельну ділянку пл. 0,0023 га по вул. Заньковецької, 30 визнати таким, 

що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

Гр. Стрічко Оксані Павлівні надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. У  пункті 3.42. рішення IV сесії міської ради V скликання 26.12.2006 р. № 

140 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» в частині наданні гр. 

Садовніковій В.О. дозволу на підготовку проекту відведення земельної 

ділянки для добудови до магазину по пр. Свободи, 40/18 (на умовах оренди) 

слова «площею 0,0016 га» читати «площею 0,0040 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки, пункт 

2.8. рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 року № 806 

«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: "для будівництва та 

обслуговування господарських приміщень" читати: "для будівництва 

індивідуальних гаражів ". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

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

9.1. Звернення комунального підприємства «Виробниче управління 

водопровідного-каналізаційного господарства міста Ужгород» щодо 

можливості виділення в постійне користування КП «Водоканал м. Ужгорода» 

ще вільних земельних ділянок, що примикають до існуючої ділянки 

каналізаційних очисних споруд. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесією на довивчення. 

 

3. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.5. Гр. Галаговець Маріанні Юріївні земельної ділянки площею 0,9758 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Тиводара Легоцького, 78/33/а з подальшою передачею її в оренду 

(24.12.19). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


