
ПРОТОКОЛ № 239 

стаціонарного та виїзного засідання постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

 

від 29.07.2020         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.,  

Шевчук Г.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Прозор Є.І. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Довба В.І. – директор ПАТ «фірма «Нафтогазбуд», заявник; 

Якубич В.В., Гефнер Л.К.,Козак Д.Є.,Яблонський С.С.,Ховпей В.М., 

Боднар І.Ю. – заявники. 

 

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 проєктів  

1.1. 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 

(висновок архітектури - позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо відповідності конфігурації земельної ділянки до 

діючого ДПТ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова, 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. 
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1.3. Гр. Стецюнич Роману Івановичу земельної ділянки площею 0,0751 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4. Гр. Палагунич Мирославу Мироновичу земельної ділянки площею 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Ряшко Василю Юрійовичу 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» - одноголосно. 

 1.6. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу 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» - одноголосно. 

1.7. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0980 га 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. 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 

(висновок -негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

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

  «за» - одноголосно. 

1.9. 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 (висновок – позитивний, за умови 

приведення у відповідність площі та конф.). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо відповідності конфігурації земельної ділянки до 

діючого ДПТ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. 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 (висновок – можливо після затвердження ДПТ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку і 

з відсутністю затвердженого ДПТ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. 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 (висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

1.12. 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 (висновок – 

позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невірно вказаною адресою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

 1.13. 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 (висновок -негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

 1.14. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

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

подальшою передачею її у власність (висновок -негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

 1.15. 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 (висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати висновок щодо уточнення площі земельної ділянки відповідно до  

ДБН. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.5. Гр. Рожак Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2.6. Гр. Артемовському Миколі Івановичу земельної ділянки площею 

0,0172 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 252 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2.7. Гр. Чума Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0630 

га для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича 

з подальшою передачею її у власність зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2.8. 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 (висновок – позитивний, після отримання висновку 

департаменту культури ОДА). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2.9. 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 (висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2.10. 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 (висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

2.11. 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 (висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримався» - 6 (Афанасьєва О.В.,Любар В.М.,Станко Ю.Ю., 

Бабидорич В.В., Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.) 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

Рішення не прийнято. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд по вул. Капушанській, 112 з подальшою передачею її у 

власність (висновок – негативний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно; 

2.13. 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 (висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Проспект Свободи 50» земельної ділянки площею 0,4892 га для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по просп. Свободи, 

50 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. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Насипна 10" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0209) площею               

0,5060 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Насипній, 10 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Гр. Мордяк Ярославу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0531) площею 0,0476 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 2 та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років за умови наявності детального 

плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.3. Гр. Алексій Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0248) площею 0,0513 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Василя Сурикова, 6 та передати її в 

оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років за умови наявності детального 

плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0324) площею 0,0083 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 5 та 

передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 5 років за умови наявності детального 

плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Кутканич Павлу Олександровичу, як учаснику бойових дій, 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0264) площею                      

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Андрія Новака та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Софілканич Олександру Васильовичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0175) площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі вул. Минайської зі 

зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:002:0061) площею 0,0996 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина, 4 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 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 

(висновок – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

5.1. Гр. Нодь Ганні Андріївні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0866)  площею 0,0584 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Михайла Салтикова - Щедріна, 51 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Сентипал Аллі Іванівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0437) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Іштвана Дендеші, 156 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Мацко Ганні Василівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0552) площею 0,0561 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Володимира Погорєлова, 58 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0039) площею               

0,0160 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Собранецькій, 147 е та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та надати земельну ділянку в оренду строком на 5 років. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Посипанко Анатолію Йосиповичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:29:001:0299)  площею 0,0310 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, 86 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Палапа Олександру Борисовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0852)  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Єньковській, 24 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я» на гр. Костюк 

Анатолія Павловича, договір оренди земельної ділянки 12.04.2005 року 

(кадастровий номер 2110100000:28:002:0027) площею 0,0715 га для 

розміщення і обслуговування гаражів по вул. Гвардійській,15/1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки. 

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. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0324) площею 0,0083 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0039) площею 

0,0160 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Собранецькій, 147 е. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0537) площею 0,0042 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Бориса Тлехаса (Марії 

Заньковецької), 77 д. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0314)  площею 0,0922 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора Петефі, 17. 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська кераміка» 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Яроцькій, 4 «а» (32 594,12 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  534,33 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.  У зв’язку з технічною помилкою, в п. 7.4. ХХХІ сесії Ужгородської 

міської ради ІІІ скликання 29 березня 2001 року «Про надання та 

приватизацію земельних ділянок» слова «Хачатурян Тамарі Гергіївні» читати 

«Хачатурян Тамарі Георгіївні». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. Пункт 2.14. рішення XLVIII сесії Ужгородської міської ради                        

VII скликання 04 червня 2020 року № 1990 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

9.3. У відповідність до п. 4 рішення Закарпатської обласної ради від 

26.09.2019 року № 1568 у договорі оренди землі від 11 червня 2013 року                   

№ 1588, що був викладений у новій редакції 15 травня 2018 року замінити в 

частині найменування орендаря, а саме «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня ім. Андрія Новака» на «Комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

Обласної Ради». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

міської ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання 

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 

(висновок – позитивний). 

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 (висновок- необхідно розробити ген. 

План аеропорту та отримати погодження від аеропорту). 

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу землекористування спільно з управлінням 

містобудування та архітектури надати заявнику роз’яснення щодо подання 

звернення через ЦНАП. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Перелік питань 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 
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із запрошеними заявниками 

 

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів. 

  

 1.11. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність (присутній). 

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. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

її у власність (висновок архітектури) (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на дану земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 1.17. Гр. Козак Дмитру Євгеновичу 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 

(присутній). 

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. 

 1.18. Гр. Яблонському Степану Степановичу 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 (присутній). 

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. 

 

Сесіями від  30.10.18; 13.12.18; 30.05.19; 25.07.19; 05.09.19; 14.11.19; 

24.12.19; 13.02.20; 04.06.20   питання зняті на довивчення 
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 1. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

  

1.24. Гр. Грицюк Роману Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0380) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н та передати її у 

власність. (23.07.20). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1 (Афанасьєва О.В.) 

1.25. Гр. Ярош Сергію Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0381) площею 

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

передати її у власність. (23.07.20). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1 (Афанасьєва О.В.) 
 

 2. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

2.8. 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. 

(23.07.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою .  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 
 

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

АТО) дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

  

 3.6. Гр. Ховпей Віталію 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 (23.07.20) (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 
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3.7. Гр. Боднар Івану Юрійовичу 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 

(23.07.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 

3.9. Гр. Приходьку Олександру Олександровичу 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 (23.07.20) (присутній). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити відділу 

землекористування до наступного засідання постійної комісії надати 

пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. 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 (23.07.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. 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 (23.07.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

  4.1. Приватному акціонерному товариству «Фірма «Нафтогазбуд» 

земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні зміну 

конфігурації без зміни площі, площею 2,5000 га для  розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій по вул. Урожайній, 28-а. (04.06.20) (присутній). 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Козак В.А.) 

 

Перелік питань 
запропонований відділом землекористування 

 на розгляд виїзного  засідання комісії з питань  

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

 2.1. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша 

Ковача з подальшою передачею її у власність. (висновок архітектури-

позитивний) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 

 2.2. Гр. Магдюк Леоніду Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача з 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

«не голосував» - 1 (Шевчук Г.В.) 

 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 

 

 


