
ПРОТОКОЛ № 23 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

26.05.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Маєрчик П.С., Прозор Є.І., 

Козак В..А., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Глагола В.Я., Сідун Ю.В., Мелкумян А.С. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Боршовський О.І. – начальник управління містобудування та архітектури. 

 

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. Сєдову Анатолію Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0020 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії Жемайте з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

1.17. Гр. Костюченку Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

1.18. Гр. Мешко Ярославу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за « - 1; 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

1.32. Гр. Канаша Василю Івановичу земельної ділянки площею 1,0000 га для 

ведення особистого сільського господарства в районі об’їзної дороги з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

1.33. Гр. Гринчук Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею               

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: 1. Вилучити заяву з розгляду питань, відправлених комісією на 

виїзне засідання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки площею 0,2500 га для іншої громадської забудови по                             

вул. Цвітній, 53 з подальшою реєстрацією комунальної власності (присутній 

представник ДМГ Полтавцева Т.В.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - 6; 

  «не голосував» - 1. (Смірнов В.В.) 

2.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки площею 0,0100 га для іншої громадської забудови по                             

вул. Капушанській, 42 «б» з подальшою реєстрацією комунальної власності 

(присутній представник ДМГ Полтавцева Т.В.).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - 6; 

  «не голосував» - 1. (Смірнов В.В.) 

2.5. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,1196 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по                                 

вул. Горянській, 6 з подальшою реєстрацією комунальної власності. (присутній 

представник ДМГ Полтавцева Т.В.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за « - 6; 

  «не голосував» - 1. (Смірнов В.В.) 

2.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-3» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0163) площею 0,0185 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово - розважальної та ринкової інфраструктури по                                                  

вул. Минайській, 16 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-3» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0118) площею 0,2020 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово - ирозважальної та ринкової інфраструктури по                                                  

вул. Минайській, 16 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.18. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,1100 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. 

Михайла Грушевського, б/н з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.20. Публічному акціонерному товариству «Готельно-туристичний комплекс 

«Інтурист-Закарпаття» земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0159 площею 1,3857 га), (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0158 площею 01061 га), (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0154 площею 0,1458 га) для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови на площі Кирила і Мефодія, 5 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.25.  Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку 

«Лобачевського 43» ділянки площею 0,5683 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Лобачевського, 

43 з подальшою передачею її в постійне користування. (присутні 

представники) 

ВИРІШИЛИ: 1. Вилучити заяву з розгляду питань, відправлених комісією на 

виїзне засідання. 

2. Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за « - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автодорремонт»  земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0190) площею 0,0347 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Другетів, 103 та передати її в оренду строком на___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

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

2110100000:37:001:0431) площею 0,1037 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                               

вул. Стародоманинській, 56 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

3.19. Гр. Зезень Василю земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0578) площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Володимирській зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

3.21. Гр. Цапюк Руслану Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0955) площею 0,0740 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За 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). 

4.16. Гр.  Феделещак Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0016)   площею 0,0080 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по  вул. Михайла Грушевського, 27 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 
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4.17. Публічному акціонерному товариству «Готельно-туристичний комплекс 

«Інтурист-Закарпаття» зміну конфігурації без зміни площ земельних ділянок 

(кадастровий номер 2110100000:15:001:0159 площею 1,3857 га), (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0158 площею 01061 га), (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0154 площею 0,1458 га) для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови на площі Кирила і Мефодія, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

4.18. Гр. Машкаринцю Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:002:0273) площею 0,0999 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

4.22. Гр. Бабич Катерині Степанівні зміну конфігурації без зміни площі власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0443)  площею 0,0678 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова, 5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

   

4/1. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

4/1.3. Ужгородському районному відокремленому підрозділу Громадської 

організації «Товариство сприяння оборони України» орендованої земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0371) площею  0,7145 га на 

земельні ділянки площами 0,4649 га та 0,2496 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «Б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл 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): 

5.17. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0235)  площею                    
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8,2177 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

5/1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

5/1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок площею 0,2385 (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0340),  площею 0,0343 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0341), площею 0,0641 га (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0339)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. 8 Березня, б/н з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

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

земельної ділянки шляхом доповнення відомостей та укладання 

додаткової угоди: 

6/1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-координаційний 

центр «Будівельні технології» на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Офіс-центр-3» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0163) 

площею 0,0185 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Минайській, 16.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

6/1.2. Управління з питань майна комунальної власності обласної державної 

адміністрації на товариство з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-3» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0118) площею 0,2020 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати замінити сторону в чинному договорі оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 
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6/2. Надати земельну ділянку в постійне користування без складання 

технічної документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

- Комунальному підприємству «Комунальне автотранспортне підприємство-

072801» Ужгородської міської ради земельної ділянки (кадастровий номер 

2124880300:10:010:0012) площею 3,7331 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(1104).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в постійне 

користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

7.  Про зміни та скасування рішень міської ради. 

7.2. Доповнити перелік, визначених об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон), у рішенні VI сесії міської ради VII скликання від 

30.08.2016 року № 374 «Про визначення об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон)» земельною ділянкою площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бориса Тлехаса, б/н 

(висновок архітектури – розглянути звернення після затвердження детального 

плану). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - 6; 

  «утримався» - 1. (Козак В.А.) 

7.4. Відповідно до рішення Закарпатського окружного адміністративного суду 

від 02.03.2021 року по справі № 260/292/21 визнати таким, що втратив чинність 

пункт 5.15. рішення L сесії міської ради VII скликання від 23.07.2020 року  № 

2069 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

 - Надати гр. Тимко Марії Юріївні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

архітектури – не передбачено розміщення індивідуальної житлової забудови 

в межах даної території). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

7.5. Відповідно до рішення Закарпатського окружного адміністративного суду 

від 03.03.2021 року по справі № 260/293/21 визнати таким, що втратив чинність 

пункт 5.13. рішення L сесії міської ради VII скликання від 23.07.2020 року № 
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2069 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

 - Надати гр. Тимко Марії Юріївні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200 га для ведення 

садівництва в межах вул. Верховинської  з подальшою передачею її у власність 

(висновок архітектури – не передбачено територій для ведення 

індивідуального садівництва). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

7.6. Доповнити перелік, визначених об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон), у рішенні VI сесії міської ради VII скликання від 

30.08.2016 року № 374 «Про визначення об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон)» земельною ділянкою площею 0,0300 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бориса Тлехаса, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

7.11. Пункт 2.10. рішення IV сесії міської ради  VIII скликання 30.03.2021 року 

№ 143 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти у наступній 

редакції: 

- Гр. Білавич Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,2124 га для  

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по Слов’янській набережній 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

  8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Канцелярка» земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:58:001:0220) площею 0,1300 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  по вул. 

Українській, 16 (395 395,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр                   

304,15 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 
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9. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

9.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «НИВА» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0491) площею 0,2721 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Андрія Палая (кол. вул .Тельмана),                       

2 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

9.5. Гр. Дзюба Олександру Олеговичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0326) площею 0,0235 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Капушанській, 3/4. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

 10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.1. Службова записка заступника міського голови І. Шимона від 25.03.2021 

року № 21-16/102 щодо обговорення питання про підготовлення на розгляд 

чергової сесії міськради проєкту рішення про скасування пункту 1.42. рішення I 

сесії міської ради VIII скликання 22 грудня 2020 року № 32 в частині 

затвердження   гр. Салтиковій Ніколетті Василівні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:65:001:0086) 

площею 0,1100 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. 

Сергія Мартина, 4 та надання її в оренду строком на 5 років.  

 Зазначену земельну ділянку доповнити до переліку визначення об’єктів 

землеустрою для формування земельних ділянок комунальної власності, які 

плануються для винесення на земельні торги (аукціон). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

10.5. Звернення гр. Путрашик Ганни Іванівни, як багатодітної матері, щодо 

надання земельної ділянки площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

позачергово та поза мораторію. (заявник присутній) 
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ВИРІШИЛИ: У зв’язку із діючим мораторієм на виділення вільних земельних 

ділянок для індивідуальної житлової забудови запропонувати заявнику 

звернутися із відповідним клопотанням до прилеглих до міста ОТГ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

    

 Розгляд питань, знятих сесією 22.12.2020, 23.02.2021, 30.03.2021, 

20.05.2021 на довивчення 

 1. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

1.1. Малому приватному підприємству «Олеся» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0109) площею 0,0610 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Минайській, 16  зі 

зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

1.8. Гр. Молнар Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9, 

гараж № 37 на території авто гаражного кооперативу «Чайка»  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

1.16. Гр. Стан Тарасу Михайловичу земельної ділянки площею                     

0,0200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькый, 142, кв.,1,2. з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

1.17. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ДОМ 42» 

земельної ділянки площею 0,0476 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Льва Толстого, 42 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

  

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

2.5. Гр. Вірван Роману Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0567) площею 0,1000 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.8. Гр. Баран Артему Еміловичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0323)  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 це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.9. Гр. Поповичу Віталію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:20:001:0324)  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 це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.10. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:20:001:0326)  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 це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.11. Гр. Савчуку Юрію Петровичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0325)  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 це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.12. 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 це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 
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2.14. Гр. Готрі Михайлу Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0038) площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в районі вул. Насипної та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.15. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0037) площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.16. Гр. Томащуку Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0035) площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

2.17. Гр. Цанько Віктору Семеновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0036) площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

ділянки площею 1,4000 га для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу 

по Слов’янській набережній (згідно з рішенням господарського суду 

Закарпатської області справа № 907/235/16 від 06.07.2016 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

3.9. Гр. Гулієву Руфату та гр. Ковач Лесі Миколаївні зміну конфігурації без 

зміни площі власної земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:002:0346) площею 0,1778 га для будівництва та обслуговування 



13 
 

інших будівель громадської забудови по вул. Дмитра Климпуша, поз. 4. (наявна 

ухвала про зняття заборони). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

3.10. Гр. Микита Святославу Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0022) площею 0,0420 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, 31 «а» з подальшою передачею її в 

оренду. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

3.11. Гр. Яник Наталії Василівні зміну конфігурації без зміни площі власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0621) площею               

0,1794 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Капушанській, 140. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

3.12. Гр. Мигович Станіславу Михайловичу зміну конфігурації без зміни площі 

власної земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0213) 

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

господарських будівель і споруд по вул. Капушанській, 138. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

 7. Надати учасникам бойових дій дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею 

їх у власність: 

7.14. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,3151га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Коритнянській з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 

 

 10.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 
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- Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельних 

ділянок (кадастровий номер 2110100000:45:001:0695 площею 0,0993 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:45:001:0694 площею 0,0030 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у мкрн. «Червениця», поз. 9 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за « - одноголосно. 
 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


