
ПРОТОКОЛ № 249 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 22.09.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:  

Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Пономарьов С.Б., 

Шевчук Г.В.  – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: Бабидорич В.В., Козак В.А. 

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  

1.4. Гр. Щербей Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької 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. (Шевчук Г.В.) 

1.5. Гр. Гулей Федору Федоровичу 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.6. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Друзів з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: 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. (Шевчук Г.В.) 

1.7. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0788 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Гвардійської 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. (Шевчук Г.В.) 

1.8. Гр. Рахівському Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.9. Гр. Феєр Федору Федоровичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства на території міста Ужгород з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.10. Гр. Феєр Федору Федоровичу земельної ділянки площею _____га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території міста Ужгород з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.11. Гр. Бібченку Олексію Григоровичу земельної ділянки площею 0,0520 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі вул. Милославського 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. (Шевчук Г.В.) 

1.12. Гр. Шимоняк Віталію Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

1.13. Гр. Шимоняк Ігорю Віталійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.5. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(облаштування скверу) по вул. Гвардійській (в р-ні перехрестя з вул. Рилєєва) 

з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

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. (Шевчук Г.В.) 

2.7. Гр. Лукашенку Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гулака 

Артемовського, 9 гараж №№9,10,11,12 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.8. Гр. Гопко Марині Павлівні земельної ділянки площею 0,0794 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Панаса Саксаганського з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.9. Гр. Поповичу Тібору Георгійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Зеленій, 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.10. Гр. Зінич Іванні Іванівні земельної ділянки площею від 0,0700 до 0,0900 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.11. Гр. Андрейчик Ганні Емерихівні земельної ділянки площею 0,1742 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 242 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.12. Гр. Дюрик Оксані Романівні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів ОГК «Сторожницький», поз. 116 по                        

вул. В’ячеслава Чорновола, б/н з подальшою передачею їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.13. Гр. Романку Вячеславу Альбертовичу земельної ділянки площею 0,0018 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, АГК «Чайка», гараж № 237 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.14. Гр. Мігалішку Юрію Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території м. Ужгород з подальшою 

передачею її у власність (висновок архітектури позитивний та відповідь 

АПБ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.15. Гр. Мельник Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою 

передачею її у власність (відповідь АПБ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для 

індивідуальної житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.16. Державній митній службі України Закарпатської митниці 

держмитслужби земельної ділянки площею 3,5000 га для влаштування 

автомобільної сервісної зони легкового транспорту в районі вул. 

Собранецької перед МАПП «Ужгород» 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; 
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  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.17. Державній митній службі України Закарпатської митниці 

держмитслужби земельної ділянки площею 4,4000 га для влаштування 

автомобільної сервісної зони вантажного транспорту по вул. Собранецькій 

перед АПП «Ужгород» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

2.18. Гр. Сидор Дмитрію Димитровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проетку 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0419) площею 0,6188 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 54 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Запропонувати заявнику звернутися після вирішення питання в судовому 

порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.2. Гр. Швец Євгену Яношовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:---:001:---) площею 0,0794 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю погодження меж земельної ділянки та відсутністю 

кадастрового номеру земельної ділягки.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зенфінанс» 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:12:001:0139) площею  

0,0900 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по 

вул. Одеській, 5 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.4. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Експрес-63" 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:24:001:0630 площею 

0,1403) та (кадастровий номер 2110100000:24:001:0629 площею 0,1207)  для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                                      

вул. Володимирській, 63 та передати їх у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.5. Гр. Савицькому Олегу Сергійовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер -----------)  площею  0,0411 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Юрія Гагаріна, 2 «а» та передати її в оренду 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю кадастрового номеру земельної ділянки та відповідно до ст. 

79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.6. Гр. Касинець Ганні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:65:001:0088) площею 0,0590 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Гагаріна, 36 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» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.7. Гр. Іванюшину Миколі Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:46:001:0320) площею 0,0576 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Сріблястій та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.8. Гр. Зоріній Ользі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:42:001:0469) площею 0,0354 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній, 10 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із закінченням терміну дії висновків у документації із землеустрою та 

невідповідністю меж суміжних землекористувачів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.9. Гр. Палапі Олександру Борисовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0841)  площею  0,2900 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Єньківській зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.10. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:30:001:0666) площею   0,0044 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. Кошицької 

(КТПП-320) та передати її в оренду строком на 49 років і застосувати ставку 

орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією земель загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

3.11. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0402) площею   0,0023 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. Івана 

Шишкіна (КТПГ-335) та передати її в оренду строком на 49 років і 

застосувати ставку орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  

розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

5.1. Гр. Петришинцю Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0471) площею 0,0329 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Львівській, 18 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. 

6.3. Фізичній особі-підприємцю Ландовській Вікторії Степанівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:003:0017) площею 15 кв.м. під 

торговим кіоском по вул. Заньковецької, 77 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

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. Зайцевій Ользі Василівні та гр. Букреєвій Оксані Володимирівні 

земельної ділянки площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Льва Толстого, 46. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Малець Надії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0634 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 10. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Савицькому Олегу Сергійовичу земельної ділянки  площею  0,0411 га 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Гагаріна, 2 «а». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

8.1. Гр. Молнар Тетяні Євгеніївні  земельної ділянки площею 0,0578 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                           

вул. Минайській, 3 «а» (205045,50 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

354,75 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 9. Про зміни та скасування рішень міської ради. 

9.2. У зв’язку з технічною помилкою, у п. 1.2. рішення LI сесії міської ради 

VII скликання 10.09.2020 року № 2109 «Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» в частині затвердження гр. Гаджибекову Олександру 

Олександровичу та гр. Гаджибековій Олені Віталіївні слова «по ¼ кожному» 

читати «по ½ кожному».  

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 адвоката Орбан Н.Л. щодо винесення на розгляд сесії 

рішення про передачу на конкурентних засадах (земельних торгах) на правах 

оренди земельну ділянку з кадастровим номером 2110100000:58:001:0067, 

площею 0,05 га по вул. Українській, 15 а (сформувати як окремий лот, 

визначити стартову ціну, визначити строк та інші умови користування, 

оприлюднити оголошення про проведення земельних торгів). 

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. 

10.2. Звернення управління з контролю за використанням та охороною 

земель головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області з 

приводу прийняттям Ужгородською міською радою рішення щодо 
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затвердження проекту землеустрою гр. Німцю Д.М. на земельну ділянку 

площею 0,0586 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лісній у власність, що суперечить 

вимогам земельного законодавства. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих 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  на довивчення 

 

 1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

1.20. Гр. Малош Олені Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0376) площею 0,0440 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Гвардійській, 38-40 та передати її у власність. (23.07.20). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

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

1.21. Гр. Жданкін Владиславу Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0613) площею 0,0235 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Дмитра Климпуша зі зміною 

цільового призначення. (23.07.20). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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: 

3.3. Гр. Лазар Олександру Дьордьовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна з подальшою передачею її у 

власність (23.07.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 
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 5. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:  

5.1. Гр. Рослік В’ячеславу Володимировичу та гр. Жолтані Елеонорі 

Миколаївні земельної ділянки площею 0,0275 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Гагаріна, 2 «а»/3. (заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Шевчук Г.В.) 

 

Голова комісії      Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії      Юрій СТАНКО 

 

  

 


