
ПРОТОКОЛ № 238 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 22.07.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В. Козак В.А.,Пономарьов С.Б. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І., 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  

1.1. Гр. Вінтоняк Олексію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0455 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Миколи Лелекача з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Фігурі Віталію Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Софіївській 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. 

1.3. Гр. Музика Давіду Руслановичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній 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: 



 2 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Іщенко Олександру Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Єньківській - Гвардійській 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. 

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

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 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. 

1.6. Гр. Сейкель Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Клованичу Владиславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тихої 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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1.9. Гр. Оравському Душану Ервіновичу земельної ділянки площею 0,0016 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній, 27 гараж № 8 (літ. 

В, поз. 8) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Потапчук Тимофію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Риган Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Микульцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,3300 

га для ведення особистого селянського господарства по Об’їзній дорозі з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Климента Тімірязєва з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Степана Вайди з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.15. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Степана Вайди з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Гавдяк Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Степана Вайди з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Боринському Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на дану земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Федорову Сергію Вікторовичу земельної ділянки площею до 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на території міста Ужгород відповідно до графічних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.20. Гр. Боринському Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва  в районі вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.21. Гр. Боринському Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд із земель сільськогосподарського 

призначення з подальшою зміною цільового призначення в районі вул. 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Хоменко Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 4 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.23. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.24. Гр. Мучка Костянтину Омеляновичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.25. Гр. Савицькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.26. Гр. Пугінському Владиславу Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Іспанської 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» - 5; 

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

1.27. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.28. Гр. Поповичу Валерію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0090 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.29. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.30. Гр. Химинець Миколі Ігоровичу 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» - 5; 

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

1.31. Гр. Феделещаку Іллі 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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1.32. Гр. Вірван Роману Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.33. Гр. Старчак Ярославу Романовичу 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» - 5; 

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

1.34. Гр. Гутай Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі «Табла-1» 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; 

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

1.35. Гр. Куделичу Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Калиновій 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; 

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

1.36. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

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

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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1.37. Гр. Гончар Олегу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0440 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Юрія Жатковича 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; 

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

1.38. Гр. Прохневському Олегу Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,0958 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Залізничної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проетку 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.39. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській з подальшою передачею 

її у власність (висновок архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність (висновок архітектури). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.41. Гр. Слободянюк Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

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

Заньковецької. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42.  Гр. Яцко Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

(висновок архітектури). (заявник присутній_ 
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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. 

2.4. Гр. Шебестян Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Черемшини з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні та запропонувати 

заявнику звернутися із відповідним клопотанням після закінчення терміну дії 

мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.5. Гр. Ковач Маргариті Василівні земельної ділянки площею 0,0014 га для 

іншої житлової забудови по вул. Капітульній, 31/4 з подальшою передачею її 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.6. Гр. Бачинському Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0362 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Новака, 44 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.7. Гр. Ясинській Юлії Миколаївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Великокам’яній, 6/1 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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2.8. Гр. Пудгородській Марії Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Великокам’яній, 6/1 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.9. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні земельної ділянки площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 75, прим. 1 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.10. Гр. Волошин Світлані Юріївні земельної ділянки площею 0,0299 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Українській, 73 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.11. Гр. Дзюба Юлії Іванівні земельної ділянки площею 1,0227 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській, 36 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 141 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.12. Гр. Галкіну Олегу Борисовичу земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у м. Ужгороді з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 Земельного кодексу України.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.13. Гр. Галкіну Олексію Олеговичу земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у м. Ужгороді з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.14. Гр. Бєлоусовій Анні Олександрівні земельної ділянки площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Ужгороді з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 121 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.15. Гр. Виїгшев Ользі Степанівні земельної ділянки площею 0,3500 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.16. Гр. Ярош Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 1,7000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі                              

вул. Собранецьої з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно на підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних 

ділянок для індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.17. Гр. Тирпак Божені Михайлівні земельної ділянки площею 0,0106 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Петра Чайковського, 7 з подальшою передачею її у постійне 

користування (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 92 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.19. Гр. Ганчин Діані Іванівні земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міклоша Берчені, 51 «б» з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 5; 

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

2.20. Гр. Ганчину Богдану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Міклоша Берчені, 51 «а» з подальшою передачею її 

у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ-ТРАНС» 

орендованої земельної ділянки площею 0,1412 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по Студентській набережній, 2 «а» 

зі зміною цільового призначення (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.22. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Едельвейс Уж» земельної ділянки площею 0,4500 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла 

Грушевського, 57 з подальшою передачею її у постійне користування 

(висновок архітектури - негативний). 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.23. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0144 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії по 

вул. Собранецькій з подальшою передачею їх в оренду (висновок 

архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.24. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Грушевського 31» земельної ділянки площею 0,5937 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Михайла Грушевського, 31 з подальшою передачею її у 

постійне користування. 
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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» - 5; 

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

2.25. Житлово-будівельному кооперативу «БЕРКУТ» земельної ділянки 

площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. В’ячеслава Чорновола, 35 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.26. Гр. Штефаняк Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського,                        

поз. 319 з подальшою передачею її у власність (у зв’язку із неможливістю 

реалізації пункту 2 рішення V сесії міської ради V скликання 04.12.2009 року      

№ 1319). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.27. Гр. Корольчук Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Айвазовського, б/н з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.28. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0040 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КТПМ № 356) в районі  вул. Олександра Хіри з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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2.29. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0018 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КТПН № 363) в районі  вул. Дмитра Климпуша з подальшою передачею її в 

оренду (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

2.30. Гр. Ляховцю Петру Васильовичу земельної ділянки площею 0,1636 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана                            

Дендеші, 75 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОІР-СЕРВІС» земельної 

ділянки площею 0,1687 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, 74 «А» з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Новий Дім Уж" 

земельної ділянки площею 0,4514 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                   

вул. Капушанській, 177 «а» з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Путраш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0129 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша 

Берчені, 86 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.34. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 2» земельної 

ділянки площею 0,0180 га для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Минайській, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Гр. Федаско Марії Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Капушанській, 112 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. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Кормужаніну Ігорю Андрійовичу, як учаснику бойових дій,  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0863) площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 

«а», УКГ «Політ» та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Місяйло Івану Юрійовичу  земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0340)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Слави, б/н зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Стеблюк Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:48:001:0240)  площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 4б 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. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0443) площею 0,0930 га для будівництва та 
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Перемоги (біля будинку 

136) зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:003:0052) площею 0,5031 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 58 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0410) площею 0,8882 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Стефаника та 

передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Малець Надії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0441) площею 0,0634 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 10 та передати 

її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0226) площею 0,0386 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійській, 19 та передати 

її у  постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0228) площею 0,2325 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Гвардійській, 19 та передати 

її у  постійне користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Каскад-Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0261) площею 0,1381 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Андрія  

Новака, 17 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Козар Мирославу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:002:0157) площею 0,0870 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у мікрорайоні 

«Боздош», 2 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Орсаг Олександру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0623) площею 0,0178 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на розі вул. Миколи Бобяка 

та вул. Дмитра Климпуша зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Рацин Віктору Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0521) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Володимирській  зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Харченку Вячеславу Валентиновичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:49:001:0456)  площею 

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької та передати її у  

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Кухтій Руслану Дмитровичу, як учаснику бойових дій,  земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0411) площею 1,0060 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі                                         

вул. Степанівської та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Маєрчику Олександру Павловичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0188) площею 0,0100 га для будівництва 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Маєрчик Наталії Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0189) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», гараж № 258 по вул. Минайській, б/н та передати її у  

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Веселовському Омеляну Андрійовичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:20:001:0327)  площею 

0,0960 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Олександра Богомольця 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. Барна Людмилі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0549) площею 0,1096 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Антонія Годинки, 7,9 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Поділля-Транс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0276) площею 0,1137 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
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об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по Студентській 

набережній, 2 а зі зміною цільового призначення. 

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). 

4.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Оберіг -

Ужгород" земельної ділянки площею 0,0613 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Олександра 

Можайського, 9 А з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

5.1. Гр. Капустей Юлії Юріївні (1/4 частки), гр. Келечен Миколі Стефановичу 

(1/4 частки) та гр. Капустей Михайлу Михайловичу (1/2 частки) земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:33:001:0281) площею 0,0358 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Андрія Бачинського, 47 «а» та передати її у спільну часткову 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Цісарук Євгену Євгеновичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0398) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Степана Разіна, 20 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Волошин Світлані Юріївні та гр. Волошину Юрію Дмитровичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0468) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Українській, 73 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по 1/2 кожному. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Романіченко Катерині Миколаївні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0551) площею 0,0240 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Братів Тобілевичів (Тобілевича), 16 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Ронвалтер Золтану Золтановичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0218) площею 0,0287 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

пров. Кафедральному, 4 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Стегурі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0865) площею 0,0286 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Поліни Осипенко, 2 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Газіста Михайлу Івановичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0434) площею 0,0747 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Горянській, 3 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Ляховець Катерині Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0409) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана Дендеші, 75 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.9. Гр. Бідяк Вікторії Степанівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0150) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Підградській, 26 та передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

   6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 

6.2. Товариству забудовників «Оселя» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:003:0088) площею 0.2000 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Бородіна, 22 строком на 5 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.4. Фізичній особі - підприємцю Байко Михайлу Теодоровичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0037) площею 0,0860 га для 

розміщення об’єкту автотехобслуговування з мийкою та баром по вул. 

Закарпатській, б/н строком на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

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

земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 

- Фізична особа-підприємець Осадчук Інеса Владиславівна на гр. Осадчук 

Олександра Валерійовича, договір оренди земельної ділянки 23.06.2009 року 

(кадастровий номер 2110100000:19:002:0060) площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення 

адмінбудівель та житлових приміщень) по вул. Героїв Крут (вул. Галана)  

Петра Гулака -Артемовського.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/2. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної 

ділянки: 

- Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0212) площею 0,0363 га для будівництва та 
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обслуговування інших будівель громадської забудови  по вул. Гвардійській, 

32  (договір оренди землі № 2090 27.09.2019 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити дію договору оренду 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): 

- Громадській організації «Ужгородська федерація боксу» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0263) площею 0,0587 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування по вул. Федора Потушняка (Благоєва), 3а  та передати її в 

оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 7.1. Гр.  Семйон Романасу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0120 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Перемоги, 152 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прозахід-УЖ» земельної 

ділянки площею 0,0096 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Івана Франка, 56 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Громадській організації «Ужгородська федерація боксу» земельної 

ділянки площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування по вул. Федора Потушняка 

(Благоєва), 3а.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки площею 0,0984 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

по вул. Михайла Грушевського, 72 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

ділянки площею  0,0963 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 20. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку. 

8.1. Гр. Немеш Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0015 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи,1 

(7050,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  470,00 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Немеш Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0041 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи,1/4 

(19188,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  468,00 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Стебівка Наталії Степанівні земельної ділянки площею 0,0179 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Олександра Грибоєдова, 20 прим. 

2 (70611,92 грн. з розрахунку на один квадратний метр  394,48 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД» земельної 

ділянки площею 1,4607  га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 

4 (1767447,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  121,00 грн.) з 

розстроченням платежу на 1,5 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.5. Гр. Росоха Ірині Олександрівні, гр. Гусєву Олександру Олександровичу 

та гр. Шкирті Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,2107 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Проектній, 7 (276017,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

131,00 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
9.1. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «ХІМ-КАСКАД» 

дію договору оренди 18.05.2018 року № 1970 на земельну ділянку 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0244) площею 0,1527 га по вул. 

Митній, 25 «Г».   

- Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ЩАСЛИВА 

ОСЕЛЯ НАД УЖЕМ" надати земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0244) площею 0,1527 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Митній, 25 «Г» у постійне 

користування без складання технічної документації із землеустрою (згідно 

пункту 1 статті 123 ЗКУ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. Пункт 2.24. рішення II сесії міської ради VII скликання 21.04 2016 року 

№ 183 «Про затвердження, надання та відмову у надані дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

затвердження гр. Миньо Миколі Михайловичу, як учаснику бойових дій,  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0327) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність визнати 

таким, що втратив чинність: 

- Надати гр. Єфремову Миколі Миколайовичу, як учаснику бойових дій згоду 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0327) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1. рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання 
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дозволу на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Свида Віталію Андрійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0700 га поз. 48 а з подальшою передачею її у власність визнати 

таким, що втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

 - Гр. Свиді Віталію Андрійовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Вокзальної, б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
  «за» - одноголосно. 
9.4. У зв’язку із зміною назв та затвердженням Статусів освітніх закладів 

міста, у пункті 3.3. рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 

року № 953 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «Дошкільному 

навчальному закладу № 12 загального розвитку Ужгородської міської ради 

Закарпатської області» читати: «Закладу дошкільної освіти № 12 загального 

розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. Пункт 16. рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання від 5 вересня 

2019 року № 1701 «Про зміни та скасування рішень міської ради» в частині 

надання дозволу гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій, 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Докучаєва з подальшою 

передачею її у власність, викласти в наступній редакції: 

 - Надати гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі 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. 

9.6. У зв’язку з технічною помилкою, пункт 4 рішення XXIV сесії міської 

ради VII скликання 10.07.2018 року № 1166 «Про зміни та скасування рішень 

міської ради» слова «по вул. Минайській,37 АГК «Метеор» читати «по                        
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вул. Минайській, 20а, гараж поз. 37 розташований на території АГК 

«Метеор». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

  10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

10.1. Звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БК 

«Західспецбуд» від 10.07.2020 року № 18-10-07 щодо надання земельної 

ділянки площею 2,8000 га під будівництво вантажного терміналу аеропорту і 

допоміжних споруд та для належного функціонування аеропорту у м. 

Ужгороді в оренду строком на 49 років. 

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. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


