
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

04.06.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Маєрчик П.С., Сідун Ю.В., 

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

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Глагола В.Я., Мелкумян А.С., Прозор Є.І. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Каліновська О.Є. – заст. начальника управління містобудування та архітектури. 

Штефуца В.О. – начальник з питань запобігання та виявлення корупції. 
 

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. 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.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Маханцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.3. Гр. Маханцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0953 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

передачею її у власність  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,0517 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Кречка, поз. 50 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. Ряшко Василю Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Кречка, поз. 49 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. Кузовкову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Загарія Андрію Володимировичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.19. Гр. Бежан Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії Жемайте 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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1.20. Гр. Бежан Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0722 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.21. Гр. Канаш Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.22. Гр. Некрилову Віталію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для ведення особистого селянського господарства в районі                                    

вул. Івана Анкудінова з подальшою передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.23. Гр. Бежан Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства в районі                                    

вул. Насипної з подальшою передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.24. Гр. Бежан Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства в районі                                    

вул. Насипної з подальшою передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.25. Гр. Риган Валерію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                                         

(вул. Белінського) з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.26. Гр. Феделеш Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької 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. 

1.27. Гр. Гречин Владиславу Станіславовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олега Кошового 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. Пижик Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької – вул. Іспанська 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. 

1.29. Гр. Лозинському Дмитру Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0610 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Карпатській 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. 

1.30. Гр. Стойка Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0912 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Канальній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.31. Гр. Кричфалушій Олегу Івановичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Дармштатської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.32. Гр. Деркач Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на розі вул. Виноградної та вул. Кедрової з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.33. Гр. Томчук Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької – вул. Іспанської з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34. Гр. Луцовичу Мирону Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Кашшая з подальшою передачею 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35. Гр. Крічфалушій Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській, 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. 

1.36. Гр. Кашубовичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській, 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. 

1.37. Гр. Волошину Денису Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова з подальшою 

передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.38. Гр. Макаренку Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для ведення особистого селянського господарства по                                    

вул. Іспанській з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39. Гр. Сідак Євгену 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: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40. Гр. Левицькому Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Маресьєва з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42. Гр. Прокопову Віталію Владиславовичу земельної ділянки площею                     

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею 

її у власність. 

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

наявною раніше поданою іншою особою заявою на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43. Гр. Сахнюк Олександру Яковичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0424) площею 0,0933 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Костянтина Ціолковського з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.44. Гр. Мацанину Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 1,3000 га 

для ведення особистого селянського 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. 

1.45. Гр. Пайді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н з подальшою передачею 

її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.46. Гр. Кіріченку Іллі Володимировичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Марії Заньковецької 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. 

1.47. Гр. Костюк Степану Степановичу земельної ділянки площею                     

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 

б/н з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: 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. 

2.5. Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» земельної ділянки площею 

0,0521 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) по вул. Михайла Грушевського, 39 «А» з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9.  Гр. Проць Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Іспанській з подальшою 

передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10.  Гр. Олеан Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0382 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 377 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки за 

будинковолодінням наявне рішення міської ради за зазначеним цільовим 

призначенням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Акціонерному товариству «Укрпошта» земельної ділянки площею ____ га 

під власними будівлями та для їх обслуговування на пл. Поштовій, 4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 123 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12. Гр. Загруднєву Олександру Івановичу земельної ділянки площею                  

0,0041 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», поз. 39  по                

вул. Минайській, б/н  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» - одноголосно. 

2.15. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної 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» - одноголосно. 

2.16. Гр. Пальчиковій Надії Сергіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 143 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 92 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.18. Гр. Гаврик Марії Федорівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Гр. Пилипів Вікторії Романівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Дюдіковій Оксані Степанівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Дюдікову Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Папіна Яні Олегівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Мільо Аллі Вікторівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Винник Марії Павлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.25. Гр. Андреєв Сергію Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26. Гр. Берланюк Євгену Павловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27. Гр. Товт Валентині Юріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.28. Гр. Берланюк Юлії Геннадіївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. Гр. Гричка Ірині Юріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. Гр. Русакову Олександру Романовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДЕ» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0087) площею 0,9290 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Юрія 

Гагаріна, 36 зі зміною цільового призначення та подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



11 

 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Стояновичу Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,3000 га для будівництва та обслуговування будівель та споруд іншого 

громадського призначення по вул. Андрія Палая (вул. Тельмана), 2 «в» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.33. Гр. Рішко Василю Адальбертовичу земельної ділянки площею 0,0039 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі Кирила і 

Мефодія, 2 «б» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34.  Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Генерала 

Свободи 5» земельної ділянки площею 0,6920 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по  вул. Генерала Свободи, 5 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Гр. Кучерявому Валерію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській, 151 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» - одноголосно. 

2.37. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної 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» - одноголосно. 

2.38. Гр. Пасічник Олександру Фрідріховичу земельної ділянки площею 0,0460 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Високій, 23 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.39. Гр. Рішко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кошицькій  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Гр. Кудрявцеву Віталію Глібовичу земельної ділянки площею 0,1200 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Кошицькій, 25 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» - одноголосно. 

2.41. Гр. Кобиляцькій Марті Йосипівні земельної ділянки площею 0,0175 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 171 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.42.  Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Стрільнична 80» 

земельної ділянки площею 0,3043 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по  вул. Стрільничній, 80 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.43.  Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 54-Ужгород» земельної ділянки площею 0,0070 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по  просп. Свободи, 54 з подальшою передачею її у постійне користування.  

(представники присутні) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.44. Гр. Лешко Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,1138 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 138 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.46. Гр. Кучерявому Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у власність. 

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

відсутністю документів на нерухоме майно та на підставі діючого мораторію на 

виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови.. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.47. Гр. Удалова-Курило Тамарі Борисівні земельної ділянки площею 0,0192 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі  вул. Високої, 27 – 

вул. Рожевої з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.8. Гр. Батьї Юлію Антоновичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0640) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Енінгі Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0038) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Зігфріда Нільсена, 

7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Гр. Бурчин Василю Павловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:54:001:1862)  площею 0,0933 га для 
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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. 

3.12. Гр. Кулітці Денису Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0776) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Прадід Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0144) площею 0,0070 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра  Богомольця, поз. 83 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0476) площею                      

0,0020 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії в районі вул. Шкільної 

(КТП-205) та передати її в оренду строком на 49 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15.  Гр. Булеці Магдалині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0489) площею 0,0215 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Українській, 54 «б» 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. 

3.16. Гр. Якубик Івану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0477) площею 0,0533га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Михайла Томчанія, 12 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Приватному підприємству «Ролло-пласт» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0337) площею 0,3168 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
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переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 8-го Березня, 46 та 

передати в її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку у комунальну власність. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Дзудзило Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0136) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, АГК «Сторожницький», гараж № 55 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0307) площею 0,1687 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Собранецькій, 74 «А» та передати її в оренду строком на      років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Бобрик Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0256) площею 0,1734 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 142 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Хорькову Володимиру Селіверстовичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0406)  площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Стефаника, поз. 75 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Сай-Боднар Олені В’ячеславівні, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0496) площею 0,0029 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, 56 «а», ТВГ 

«Радванка», поз. 152 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Сочка Ярославу Михайловичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0362)  площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Навчальній, 7 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:65:001:0094)  площею 0,1650  га для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по вул. Юрія Гагаріна 

з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Орсагош Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:49:001:0502)  площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Гефнер Любомиру Карловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:53:001:0907)  площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Друзів та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Падяк Олександру Валерійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:54:001:1864)  площею 0,0500 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. 

3.28. Гр. Танчак Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0902) площею 0,0999 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29.  Гр. Галаговець Маріанні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0145) площею 0,9641 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара Легоцького, 78/33/а та 

передати її в оренду строком на       років. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Гр. Лешанич Віктору Олексійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:56:001:0360)  площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31. Гр. Когутич Оксані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0235) площею 0,1600 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 114 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Гр. Старшун Володимиру Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:48:001:0249)  площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 104 

«б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.33. Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:48:001:0234)  площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 109 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.34. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0911) площею 0,0680 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Єньківській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.35. Гр. Яуко Віталію Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:56:001:1500)  площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 
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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). 

4.1. Гр. Ахмедову Рустаму Рафаїловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нагірній, поз. 43 з 

подальшою передачею її у власність (заява від 22.03.21). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Никорич Івану Дмитровичу, з метою приведення у відповідність (зміни) 

координат та конфігурації земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0187)  площею 0,0482 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золтана                     

Шолтеса, 11. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Корольчук Тетяні-Анастасії Ігорівні, з метою приведення у 

відповідність (зміни) координат та конфігурації земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0133)  площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                 

вул. Шандора Плотені. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Семен Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,5053 га для 

будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування по вул. 

Станційній, 56 з подальшою передачею в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Приватному підприємству «Вітана» земельної ділянки площею 0,0171 га 

для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови по вул. 

Августина Волошина, 8 з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «КРОК МЕТ» зміну 

конфігурації без зміни площі земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:12:001:0182)  площею 0,3330 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Залізничній, 2 д, ж, е. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.15. Відповідно до п.1 Перехідних положень Земельного кодексу України, гр. 

Куцик Ангеліні Ігорівні, як спадкоємцю Татарницької Ірини Михайлівни, (на 

підставі рішення виконавчого комітету народних депутатів Ужгородської 

міської ради 22 січня 1997 року № 10) земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 169 з подальшою реєстрацією права власності.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІДНЕ НВ» зміну 

конфігурації без зміни площі земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0408)  площею 0,3614 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Миколи Бобяка, 26.  

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

відсутністю підстав для зміни конфігурації земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.18. Гр. Гайдан Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0329 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Другетів, 88/2 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. 

4.19. Гр. Князєву  Володимиру Миколайовичу земельної ділянки площею 0,1881 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Приладобудівників, 7 з подальшою передачею її у 

власність (ст. 121 ЗКУ). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 121 Земельного кодексу України. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.24. Релігійній громаді Української Православної церкви Свято-Всіх Святих 

Церкви м. Ужгород земельної ділянки площею 1,0000 га для будівництва і 

обслуговування будівель громадських та релігійних організації по вул. 

Тиводара Легоцького-Олександра Богомольця, 35 з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити голові постійної 

комісії спільно з секретарем комісії, начальником відділу землекористування, 

головним архітектором міста виїхати на місце та доповісти комісії про 

результати виїзду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.25. Гр. Мацанину Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 0,0999 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Нагірній, 1 з подальшою передачею її у власність. 

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»: 

4/1.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0470) площею               

0,0339 га на земельні ділянки площами 0,0106 га та 0,0233 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  по вул. Тиводара 

Легоцького, 3/2 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

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): 

5.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:07:001:0142)  площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Михайла Лучкая, 14 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Бейреш Катерині Теодорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:12:001:0184) площею 0,0847 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Станційній, 30 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Чепинець Георгію Георгійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0251) площею 0,0466 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя 

Стефаника, 35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Томишинець Крістіні Томашівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0449) площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Капуша ( вул. Мондока), 27 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Бушко Олександру Стефановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0484) площею 0,0593 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Богомольця, 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Бобусьці Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0461) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Юрія Гагаріна, 

311 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Гливка Еммі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0473) площею 0,0548 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миколи Лисенка, 

6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Гр. Гливка Михайлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0472) площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Миколи Лисенка, 

6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Баранник Олександру Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:08:001:0158) площею 0,0230 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Острівній, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Баті Валерії Дежівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0229) площею 0,0437 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 35 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Лукач Ніколетті Борисівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0344) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя Докучаєва, 

8 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Фізер Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0252) площею 0,0395 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана Дендеші, 

21 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. Гр. Світлик Елеонорі Марселівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:001:0153) площею 0,0740 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Яроцькій, 14 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.14. Гр. Бочкай Катерині Євгенівні земельної ділянки загальною площею 

0,0312 га (кадастровий номер 2110100000:59:001:0492 площею 0,0209 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0494 площею 0,0103 га)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Антоніна Дворжака, 22 та передати їх у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.15. Гр. Русановій Марії Матяшівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:32:001:0445) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Високій, 19 «а» та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.16. Гр. Стегурі Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0311) площею 0,0446 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Фогорашія, 

15 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.17. Гр. Панкотай Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0230) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 14 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.18. Гр. Ломпей Кларі Дєрдівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0335) площею 0,0582 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Лермонтова, 22 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.19. Гр. Галабурці Наталії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0464) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 11 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.20. Гр. Альберт Василю Івановичу та гр. Альберт Марії Сергіївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0105) площею 0,0120 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Герца, 2 та передати її у спільну часткову власність в 

рівних долях по ½ кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.21. Гр. Грежещук Анатолію Вацлавовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0347) площею 0,1400 га для городництва по                                  

вул. Гвардійській, 56  та передати її в оренду строком на          років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою та передати земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.22. Гр. Коштурі Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0404) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 128-Бригади, 56 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.23. Гр. Думишинець Віталію Миколайовичу та гр. Думишинець Маргариті 

Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0351) 

площею 0,0377 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Лесі Українки, 5 та передати її у 

спільну часткову власність в рівних долях по ½ кожному. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.24. Гр. Грешко Фіделю Івановичу (40/100 частки), гр. Плеша Ользі Едвардівні 

(20/100 частки), гр. Плеша Андрію Едвардовичу (20/100 частки) та гр. Плеша 

Мрії Іллінічні (20/100 частки) земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0336) площею 0,0466 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                            

вул. Володимирській, 10 та передати її у спільну часткову власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.25. Гр. Гусар Сільвії Ференцівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0310) площею 0,0424 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 51 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.26. Гр. Шкрібі Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0429) площею 0,1122 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана Дендеші, 103 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.27. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0335)  площею 0,0996 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Нагірній, 31 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.28. Гр. Ромашкіній Лілії Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0396) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Героїв, 12/3 та 

передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.29. Гр. Турак Івану Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:002:0220)  площею 0,0995 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 5 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.30. Гр. Йордан Любомиру Вячеславовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0221)  площею 0,0997 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 3 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.31. Гр. Швець Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:002:0218)  площею 0,0998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 9 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.32. Гр. Солокуп Валерію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0219)  площею 0,0993 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 7 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.33. Гр. Поповичу Петру Петровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0215)  площею 0,0997 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 41 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.34. Гр. Бесага Петру Петровичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:002:0214)  площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 43 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.35. Гр. Поляк Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0216)  площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 39 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.36. Гр. Іваницькій Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0221)  площею 0,0486 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана                  

Панькевича, 5 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.37. Гр. Синичко Валерію Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0566)  площею 0,0578 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кальмана Міксата, 

6 з подальшою передачею її у власність. 

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. Гр. Миговичу Станіславу Михайловичу орендованої земельної ділянки 

площею 0,7000 (кадастровий номер 2110100000:44:001:0098) на земельні 

ділянки площею 0,0812 га (кадастровий номер 2110100000:49:001:0494), 

площею 0,0812 га (кадастровий номер 2110100000:49:001:0495), площею 0,0812 

га (кадастровий номер 2110100000:49:001:0496), площею 0,0812 га 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0497), площею 0,0812 га (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0498), площею 0,0812 га (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0499), площею 0,1152 га (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0501), площею 0,0976 га (кадастровий номер 
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2110100000:49:001:0500) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Собранецькій. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5/1.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0280)  площею 

10,9021 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Івана Франка, 1 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

  8. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:21:001:0548) площею 0,0963 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

Олександра Богомольця, 20 (302 661,27 грн. з розрахунку на один квадратний 

метр  314,29 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0304) площею 0,0409 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Слави, 25 (271 281,52 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  663,28 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Гр. Вагерич Катерині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0210) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 4 «в» (28 534,20 грн. з розрахунку на 

один квадратний метр  475,57 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.4. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0557) площею 0,0025 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 75, прим. 1 (10 825,75 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр  433,03 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Гр. Рослік В’ячеславу Володимировичу та гр. Жолтані Елеонорі Миколаївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:57:001:0087) площею 0,0275 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по               вул. Юрія 

Гагаріна, 2 «а»/3 (127 162,75 грн. з розрахунку на один квадратний метр  462,41 

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. 

9.1. Відповідно до рішення Закарпатського окружного адміністративного суду 

від 31.12.2020 року по справі № 260/2584/20 визнати таким, що втратив 

чинність пункт 2.10.  рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання від 

04.06.2020 року № 1988 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

 - Надати гр. Могіш Олегу Олександровичу, як учаснику бойових дій, 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. У зв’язку з помилкою в написанні цільового призначення земельної 

ділянки, в пункті 1.5. рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 

року № 806 в частині надання гр. Костурі Максиму Михайловичу дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0073 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лозовій, 46 слова «для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» читати 

«для будівництва індивідуальних гаражів». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9.3. Відповідно до абзацу 2 пункту 1 Перехідних положень Земельного кодексу 

України внести зміни в пункт 1.16. рішення ХХХ сесії VІІ скликання 13.12.2018 

року № 1353 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині передачі в приватну 

власність, а саме надати згоду на оформлення земельної ділянки як 

спадкоємцю. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У пункті 5 рішення XLVI сесії міської ради IV скликання 28.10.2005 року 

№ 704 «Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок» 

слова «Мясищевій Марії Георгіївні, М’ясищевій Олені Георгіївні, Мясищевій 

Діані Петрівні, Баландяку Георгію Васильовичу» читати «Мясищевій Марії 

Георгіївні, М’ясищевій Олені Георгіївні, Мясищеву Георгію Васильовичу». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. У пункті 3.1. 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» в частині надання дозволу  

комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) по вул. Собранецькій слова 

«площею 0,0200 га» читати «0,0400 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки, пункт 

2.23. рішення L сесії міської ради VII скликання 23.07.2020 року № 2069 «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» слова: "для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови" читати: "для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури". 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. На підставі звернення департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради 27.05.2021 року № 32.01-10/706:  

- припинити право постійного користування Ужгородській районній раді  

земельною ділянкою (кадастровий номер 2110100000:29:001:0252) площею 
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0,0466 га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування по вул. Собранецькій, 84, оскільки будівля 

належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород та 

не використовується за цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.8. Звернення управління містобудування та архітектури щодо внесення змін у 

детальний план території, обмеженої вулицями Возз’єднання, Миколи Бобяка, 

Володимирською, Михайла Драгоманова. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.10. Звернення товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГОВОЗ» про 

оформлення договору суперфіцій на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0389) площею 0,3428 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій,145. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити клопотання товариства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

    

 Питання, зняті 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 

1.3. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0070 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП № 

195) по вул. Доманинській, 263 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ст. 141 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0009 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  

(КТПММ № 354) по вул. Другетів з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволені клопотання , оскільки 

частина земельної ділянки перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею  0,0134 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  (ТП № 

184) по вул. Минайській, 71 «в» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ст. 141 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

земельної ділянки площею 0,5599 га для будівництва та обслуговування 

ремонту об’єктів транспортної інфраструктури по вул. Оноківській зі зміною 

цільового призначення та подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

земельної ділянки площею 0,3401 га для будівництва та обслуговування 

ремонту об’єктів транспортної інфраструктури по вул. Оноківській зі зміною 

цільового призначення та подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Ужгородській районній спілці споживчих товариств земельної ділянки 

площею 0,0436 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Юрія Гагаріна, 36 з подальшою передачею її в 

оренду. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дельта-Продактс» земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення площею 0,5263 га для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури по вул. 

Оноківській, 1 «в» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

2.27. Гр. Орос Михайлу Михайловичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0153) площею 0,0437 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Андрія Новака, 27 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6. Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок   

6.2. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайлд вотер ворлд» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0241) площею 0,1980 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування по вул. Генерала                         

Свободи, 9 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


