
ПРОТОКОЛ № 241 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 04.08.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В.,  

Пономарьов С.Б., 

Шевчук Г.В. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Козак В.А., 

Прозор Є.І. – члени комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

   

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

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів. 

1.1. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу 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: 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. 

1.2. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу 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: 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. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. Гефнеру Любомиру Карловичу 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: 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. Гефнеру Любомиру Карловичу 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: 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. Гефнеру Любомиру Карловичу 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: 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. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів 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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1.8. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.9. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.10. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.11. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.12. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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: 
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  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.15. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.16. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.17. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів 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. 

1.19. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів 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. 

1.20. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.21. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                        

0,0670 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. 

1.22. Гр. Готрі Віталію Івановичу земельної ділянки площею                        

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Белецькому Роману Миколайовичу земельної ділянки площею                        

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Софіївській (мкрн.Озерний) з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. 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. 

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. 

1.26. Гр. Каменеву Павлу Сергійовичу земельної ділянки площею                        

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Заіка Віталію Володимировичу земельної ділянки площею                        

0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів 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. 

1.28. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки площею                        

0,0670 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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.29. Гр. Ковачу Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею                        

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.6. Гр. Ігнатьо Євгенії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

«Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Гр. Ханас Аллі Вікторівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Дорі Ганні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Ковальовій Ельвірі Михайлівні земельної ділянки площею 

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

АГК «Метеор» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Симочко Адріанні Золтанівні земельної ділянки площею 0,0100 

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

«Метеор» з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Геричу Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0945) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської, поз. 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт 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. Артемовському Миколі Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:69:001:0432) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 252 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Пшеничній Наталії Михайлівні земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0256) площею 0,0609 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Героїв Крут (Галана), 38 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.3. Гр. Манзюк Надії Василівні земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0183) площею 0,0362 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кошицькій, 43 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Воровичу Аркадію Олександровичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:27:001:0322) площею 0,0033 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Митній, 18 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

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. Сливка Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0847) площею 0,0266 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла Салтикова -Щедріна, 36 

«а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0216) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 11. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  7.3. Гр. Манзюк Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0147) площею 0,0060 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Кошицькій, 43 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 



 10 

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 

 

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

АТО) дозвіл на підготовку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

3.5. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

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

Приладобудівників з подальшою передачею її у власність (23.07.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Заступник голови комісії         Віктор ЛЮБАР 

 

 

 

Секретар комісії          Юрій СТАНКО 


