
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

11.01.2021          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Глагола В.Я., Козак В..А., Маєрчик П.С. 

Мелкумян А.С., Прозор Є.І.,  

Сідун Ю.В., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

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

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

корупції; 

Губаль О. – представник місцевої прокуратури. 

 

 

  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  

1.2. Гр. Купар Борису Івановичу земельної ділянки площею  0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Глебі Еріку Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 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, оскільки 

на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради на іншу особу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 2 

будівель і споруд в районі вул. Милославського з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради на іншу особу. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Папірник Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Миколи Бобяка та вул. 

Загорської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Мигальчичу Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею                 

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина земельної ділянки перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Кавунець Олександру Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0882 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю під’їзних шляхів до земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Ряшко Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд м. Ужгород, квартал 001, зона 55 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Некрилов Віталію Анатолійовичу земельної ділянки площею 1,4000 

га для ведення селянського господарства в м. Ужгород, квартал 001, зона 55 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. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                        

0,1019 га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови 

по вул. Капітульній з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

(присутній представник ДМГ Полтавцева Т.В.) 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії та 

залучити до засідання представників департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,2525 

га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови по вул. 

Капітульній з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії та 

залучити до засідання представника департаменту міського господарства. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Приватному підприємству «Корпорація КРОАН» земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Замкові Сходи, 4 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку виключно під об’єктом 

нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Чумі Магдалині Іванівні земельних ділянок площею 0,0320 га по вул. 

Стародоманинській, 67 та площею 0,0312 га по вул. Транспортній, б/н для 

ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею їх у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.5. Фізичній особі-підприємцю Грамотник Валентині Іванівні 

земельної ділянки площею 0,0216 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Собранецькій з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки площею 0,4460 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Михайла Салтикова-Щердріна, 144 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Фізичній особі-підприємцю Сокаль Любові Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0081 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Іштвана Сечені, 35/2 з подальшою передачею її в оренду. 

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. 

2.8. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Льва Толстого 

33» земельної ділянки площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Льва Толстого, 33 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 1» земельної ділянки площею 0,3450 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по просп. Свободи, 1 

з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Данча Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, АГК «Чайка», гараж № 70 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. 

2.11. Гр. Данча Людмилі Василівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

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

АГК «Чайка», гараж № 87 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. 

2.12. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки  площею 0,0080 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по набережній 

Незалежності, 4 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 1 частини 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.13. Гр. Борисовій Тетяні Олександрівні земельної ділянки  площею 0,0023 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 

61/23 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Капушанській, 112 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Багрій Катерині Василівні земельної ділянки площею 0,0137 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верховинській, 53 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.16. Гр. Костюк Галині Іванівні земельної ділянки площею 0,0350 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Верховинській, 14 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. 
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2.17. Гр. Сіка Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Мукачівській, 6 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. 

2.18. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Доманинська 

306» земельної ділянки площею 0,2520 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Доманинській, 306 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Заньковецької 

14» земельної ділянки площею 0,1483 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Марії 

Заньковецької, 14 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія Гагаріна, 

138 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів, що підтверджують облік земельної ділянки за 

будинковолодіння. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.21. Гр. Гамршмід Олександру земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швабській, 54 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Силадій Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,2000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Запорізькій 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: 
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  «за» - одноголосно. 

2.23. Гр. Марусяк Олександрі Іванівні земельної ділянки площею 0,1388 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.24. Гр. Костьо Роману Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд або для ведення особистого селянського господарства в межах міста 

Ужгород 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. 

2.25. Гр. Костьо Світлані Сергіївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд або для ведення особистого селянського господарства в межах міста 

Ужгород 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. 

2.26. Гр. Седову Віктору Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, АГК «Чайка», гараж № 231 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. 

2.27. Гр. Чащиній Ганні Петрівні земельної ділянки площею 0,0834 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Горянської Ротонди, 2 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

2.28. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 



 8 

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

Рилєєва) з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.29. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. Запропонувати заявнику 

звернутися після затвердження містобудівної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.30. 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: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. Запропонувати заявнику 

звернутися після затвердження містобудівної документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.31. Гр. Шерегій Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, 

АГК «Дружба», поз. 310 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. 

2.32. Гр. Шерегій Тетяні Миколаївні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Дружба», поз. 221 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. 

2.33. Гр. Ганущак Наталії Романівні земельної ділянки площею 0,0021 га для 

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

АГК «Чайка», гараж № 9 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. 
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2.34. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ЛІБЕРТІ» земельної ділянки площею 0,1517 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по просп. Свободи, 25 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецбуд Ужгород»  

земельної ділянки площею 0,7200 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 12 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею                        

25 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(для облаштування міського парку) в районі Радванського кар’єру з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. Гр. Костюк Юрію Петровичу земельної ділянки площею 0,0062 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, УКГ «Політ», 

ряд № 4, поз. 72 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. 

2.38. Товариству з обмеженою відповідальністю « ОІР-Сервіс» земельної 

ділянки площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по                      

вул. Собранецькій, 74 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Не розглядати звернення у зв’язку із відкликанням 

адміністративної послуги заявником. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.39. Фізичній особі-підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної 

ділянки площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по пр. Свободи, 29/33 з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40. Громадській організації «Центр соціального захисту населення, 

ветеранів та інвалідів Закарпаття» земельної ділянки площею 0,0636 га для 

будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги по вул. Петра Гулака-Артемовського, б/н з подальшою передачею 

її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.41. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА» ІТУК-

ТРАНСПОРТ» земельної ділянки площею 0,0060 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на площі Богдана Хмельницького, 19, гараж № 1 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку виключно під об’єктом 

нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.42. Гр. Кулик Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею                      

0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Собранецькій, 147 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.43. Гр. Пантелеймоновій Інні Георгіївні земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Берегівській, 7 «а» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.44. Гр. Іванчо Марії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0093 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Буковій 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. 
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2.45. Гр. Дьоміну Олександру Степановичу земельної ділянки 

площею 0,0085 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій 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. 

2.46. Гр. Боровик Наталії Василівні земельної ділянки площею 0,0117 га для 

розміщення та експлуатації основних, допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                             

вул. Проектній, 3 «а» з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.47. Приватному закладу вищої освіти «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» земельної ділянки площею 8,0000 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови в районі об’їзної 

дороги з подальшою передачею її в постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.48. Гр. Ганчин Діані Іванівні земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міклоша Берчені, 51 «б» з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.49. Гр. Ганчину Богдану Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Міклоша Берчені, 51 «а» з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.50. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0027 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по пр. Свободи, 65/4 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.51. Гр. Путраш Юрію Володимировичу земельної ділянки 

площею   0,0129 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Міклоша Берчені, 86 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

2.52. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 2» земельної 

ділянки площею 0,0180 га для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Минайській, 16 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.53. Гр. Ковач Маргариті Василівні земельної ділянки площею 0,0014 га для 

іншої житлової забудови по вул. Капітульній, 31/4 з подальшою передачею її 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.54. Ужгородській міській громадській організації «Ужгородське культурно-

освітнє Общество імені Александра Духновича» земельної ділянки площею 

______ га для будівництва та обслуговування об’єктів громадської забудови 

по Православній набережній, 21 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 123 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.55. Гр. Боднар Мар’яні Іванівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Сторожницький», гараж № 33 по               

вул. В’ячеслава Чорновола 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. 

2.56. Гр. Шостак Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Котляревського, 2 «а», АГК 

«Сигнал» 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. 
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2.57. Гр. Зубар Маріанні Олександрівні земельної ділянки 

площею  0,1451 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Доманинській, 284 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів, які підтверджують облік земельної ділянки за 

будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.58. Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«Тіроль» земельної ділянки площею 0,0348 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури  по вул. Василя Гренджі-

Донського, 3 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

відповідно до Закону України «Про оренду землі» заявник не є орендарем 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.59. Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради земельної ділянки площею 1,1800 га 

для обслуговування комплексу будівель-центрального аптечного складу по 

вул. Фогорашія, 17 з подальшою реєстрацією комунальної власності.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

наявне рішення на власника нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.60. Гр. Шалата Івану Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0770 га для 

ведення особистого селянського господарства по  вул. Слави, б/н з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів, які підтверджують облік земельної ділянки за 

будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.61. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Марка Вовчка 

14» земельної ділянки площею 0,7570 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Марка 

Вовчка, 14 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.62. Гр. Гренцер Андріані Золтанівні земельної ділянки площею 0,5300 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 

68 з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

у зв’язку із відсутністю документів, які підтверджують облік земельної 

ділянки за будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.63. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Едельвейс Уж» земельної ділянки площею 0,4500 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла 

Грушевського, 57 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.64. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформсервіс» земельних 

ділянок площею 0,0469 га та 0,0552 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по Слов'янській набережній, 15 з подальшою передачею їх 

в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

відповідний дозвіл надано ОСББ. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.65. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Вул. 

Добрянського, 12» земельної ділянки площею 0,3274 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                            

вул. Адольфа Добрянського, 12 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.66. Гр. Рибчич Ользі Михайлівні земельних ділянок площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 45/2 з 

подальшою передачею їх в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.67. Гр. Головні Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0079 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, УКГ «Політ», 

ряд № Г, поз. 50 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. 



 15 

2.68. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки 

площею 0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Гвардійській, 32 «а», УКГ «Політ», ряд № Д, поз. 62 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. 

2.69. Гр. Штаєр Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, УКГ «Політ», 

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. 

2.70. Гр. Головчак Леоніду Івановичу земельної ділянки площею 0,0019 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, б/н, АГК «Чайка», гараж № 90 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. 

2.71. Гр. Надь Надії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0231 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Глінки, 34 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.72. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Княжий» 

земельної ділянки площею 0,4875 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Фріца 

Гленца, 16 з подальшою передачею її в постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.73. Житлово-Будівельному кооперативу  «Наше Закарпаття» земельної 

ділянки площею 0,3356 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Челюскінців, 6/15 з 

подальшою передачею її в постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.75. Гр. Мігалішку Юрію Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого 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. 

2.76. Гр. Соколовій Аллі Йосипівні земельної ділянки площею 0,0670 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Електрозаводській, 49/2 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. 

2.77. Гр. Чернецовій Ірині Золтанівні земельної ділянки площею 0,0670 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Електрозаводській, 49/2 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. 

2.78. Державній митній службі України Закарпатській митниці 

Держмитслужби земельної ділянки площею 3,5000 га для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування (влаштування автомобільної сервісної зони для легкового 

транспорту) в районі вул. Собранецької перед МАПП «Ужгород» з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.79. Державній митній службі України Закарпатській митниці 

Держмитслужби земельної ділянки площею 4,4000 га для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування (влаштування автомобільної сервісної зони для вантажного 

транспорту) в районі вул. Собранецької перед МАПП «Ужгород» з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.80. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 53» земельної ділянки площею 0,9100 га для будівництва та 
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                            

просп. Свободи, 53 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.81. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського 

25» земельної ділянки площею 0,3871 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Михайла Грушевського, 25 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.82. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку « Наша хата-45» 

земельної ділянки площею 0,3438 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Академика Корольова, 9 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.83. Гр. Белоусову Івану Олеговичу земельної ділянки площею 0,0017 га для 

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

АГК «Чайка», гараж № 79 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. 

2.84. Гр. Александровій Наталії Олександрівні земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Афганець», гараж                       

№ 17  по вул. Олександра Бородіна, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.85. Гр. Суран Володимиру Григоровичу земельної ділянки площею 0,0200 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Руській, 19 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

заявником використано право на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.86. Гр. Болдижар Сандрі Олександрівні земельної ділянки 

площею 0,0255 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Винничній, 25 з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.87. Гр. Дубінчак Алізі Іванівні земельної ділянки площею 0,0615га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дравецькій, 6 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме мано. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.88. Гр. Талапа Стефану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0079 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по  просп. Свободи, 32 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.89. Гр. Саваріну Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0458 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Іштвана Дендеші, 17 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.90. Житлово – будівельному кооперативу « Юпітер» земельної ділянки 

площею 0,1542 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. В’ячеслава Чорновола, 29 з подальшою 

передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.91. Гр. Дем’ян Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, поз. 4 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.92. Гр. Шимон Галині Василівні земельної ділянки площею 0,0062 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд «В», поз. 76 з подальшою передачею її у у власність. (відсутні 

документи на нерухоме майно) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.93. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд «В», поз. 68 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. 

2.94. Гр. Євмененку Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0049 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 

«а», УКГ «Політ», ряд «А», поз. 19 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. 

2.95. Гр. Ваш Ігорю Карловичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 

б/н, АГК «Чайка», гараж № 35 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. 

2.96. Гр. Постолакі Калині Миколаївні земельної ділянки площею                  

0,0026 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор», гараж № 

21  по вул. Минайській, б/н  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку виключно під об’єктом 

нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.97. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Павлова, 49» 

земельної ділянки площею _____ га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Павлова, 49 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі пункту 2 ст. 123 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.98. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку « 

Минайська 29» земельної ділянки площею 0,4030 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 

29 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина земельною ділянкою є землями загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.99. Гр. Туцканюк Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд район «Садовий» 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. 

2.100. Гр. Коваль Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

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

АГК «Чайка», гараж № 27 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. 

2.101. Гр. Волошин Світлані Юріївні земельної ділянки площею   0,0299 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Українській, 73 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю обліку земельної ділянки за будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.102. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» земельної ділянки 

площею 0,2721 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. Андрія Палая (Тельмана), 2 «а» з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку виключно під об’єктом 

нерухомого майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.103. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

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

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої 

території по вул. Івана Лобачевського, 43 з подальшою передачею її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.104. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЕРА-

146» земельної ділянки площею 0,4862 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Собранецькій, 146 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.105. Гр. Ігнатович Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Озерної, поз. 86 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. 

2.106. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної, поз. 192 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. 

2.107. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Собранецька 

98» земельної ділянки площею 0,1569 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. 

Собранецькій, 98 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.108. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агат В»  земельної 

ділянки площею 0,3727 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Олександра Блистіва, 36 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.109. Гр. Романову Дмитру Івановичу земельної ділянки площею                  

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Кошицькій 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» - одноголосно. 

2.110. Релігійній громаді церкви євангельських християн-баптистів 

«Благодать» місто Ужгород Закарпатської області земельної ділянки площею 

0,0785 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по  вул. Олексія Маресьєва, 9 «А» з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

2.111. Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0155) площею 0,0384 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по  вул. Василя Гренджі-Донського, 3 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.112. Гр. Держі Віктору Володимировичу земельної ділянки площею 0,0023 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра                    

Бородіна, 22, АГК «Афганець», гараж № 8 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.113. Гр. Тимошенко Лілії Євгенівні земельної ділянки площею 0,0021 га 

для влаштування входу по пр. Свободи, 35/4 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 134 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.114. Гр. Путраш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0128 

га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша 

Берчені, 86 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.115. Гр. Брензович Юрію Юрійовичу земельної ділянки 

площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 330 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. 

  

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1. Гр. Єфімову Анатолію Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0093) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Капушанській та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Заньковецька 17" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0197) площею   

0,5305 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Марії Заньковецької, 17 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Посипанку Анатолію Йосиповичу 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» зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

3.4. Гр. Бігарій Ярославу Олексійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0422) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

ВИСТУПИЛИ: Боршовський О.І. поінформував про стан підготовки 

детального плану території для розгляду на сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 
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  «утримався» - 1. 

3.5. Гр. Генерал Івану Андрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0420) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

3.6. Гр. Мушак Юрію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0423) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

3.7. Гр. Вудмаска Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0421) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

3.8. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0417) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

3.9. Гр. Бадзьо Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0419) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 
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  «утримався» - 1. 

3.10. Гр. Орловському Віталію Леонідовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0418) площею 

0,0996 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою за умови 

затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «утримався» - 1. 

3.11. Гр. Яльч Миколі Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0854) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньківської, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12. Гр. Петрус Георгію Павловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0443) площею 0,0302 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Горіховій, 29 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Вачилі Надії Семенівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:35:001:0213) площею 0,0027 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Івана Панькевича, ГО «Енерго», поз. 2 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Гр. Стегурі Мар’яні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0139) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, поз. 133, АГК «Сторожницький» 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0683) площею   0,0017 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

Маргітича (КТП-316) та передати її в оренду строком на ___ років із 
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застосуванням ставки орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) 

в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0185) площею   0,0087 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Михайла 

Грушевського, 61 «б» (ЗТП-166) та передати її в оренду строком на ___ років 

із застосуванням ставки орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) 

в  розмірі 3 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Сабов Олегу Івановичу та гр. Брензовичу Михайлу Михайловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0631) площею 

0,1200 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

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

вул. Возз’єднання, 53 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Кеслер Наталії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0416) площею 0,0463 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Канальній, 32 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:--:001:----) площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Осадченку Максиму Вікторовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:61:001:0422) площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької та передати її у 

власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:--:001:----) площею 0,0099 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання 

відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Зієгман Йосипу Йосиповичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0458) площею 0,0695 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.23. Підприємству споживчої кооперації «Ремонтно-будівельна дільниця 

Ужгородської райспоживспілки» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0436) площею 0,3431 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств по вул. Юрія Гагаріна, 273 та передати її в оренду 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. 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 відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відмовою суміжного землекористувача у погодженні землевпорядної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.25. Гр. Змійовській Анні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1850) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської (мкрн. Садовий) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.26. Гр. Стан Василю Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0556) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Володимира Погорєлова, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Максимлюк Андрію Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0856) площею 0,0751 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Гр. Гулеватий Віктору Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0260) площею 0,0950 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Андрія Бачинського, 92 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Гр. Лазорик Христині Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0121) площею 0,0820 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, поз. 2 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Гр. Лазорик Христині Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0126) площею 0,0810 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Собранецькій, поз. 7 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Добрий дім 31" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0295) площею   

0,2900 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по просп. Свободи, 31 та передати її в постійне користування.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.32. Гр. Цех Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0236) площею 0,0800 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 126 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.33. Гр. Чуга Корнелії Робертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0430) площею 0,0042 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Університетському, поз. 16 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.34. Гр. Гуцов Віталію Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:29:001:0301) площею 0,0352 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.35. Гр. Власюк Дмитру Леонідовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:1417) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, (масив 2), поз. 145 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.36. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0858) площею 

0,0733 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.37. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0109) площею 

0,0866 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мальтійській та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.38. Гр. Куничка Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0238) площею 0,0951 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 179 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.39.  Гр. Павловському Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0505) площею 0,0301 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Дмитра 

Климпуша, 5 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.40.  Гр. Петечел Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0279) площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Університетській, 14 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.41.  Гр. Нагорній Ганні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0305) площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Райдужній, 29 

зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.42. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0112) площею                                  

0,0393 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по 

вул. Підградській, 27, прим. 1 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.43. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0113) площею                      

0,0254 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
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підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 

по вул. Підградській, 27, прим. 1 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.44.  Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0174) площею    

0,0103 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12 зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.45. Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:001:0096) площею    

0,0146 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Підгірній, 4 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.57. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОФТ-ГРАД» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0420) площею 0,1655 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Собранецькій, 154 та передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.66.  Гр. Посипанку Анатолію Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0300) площею 0,1310 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 

86 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.67.  Гр. Опіярі Владиславу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0528) площею 0,0784 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Теодора 

Ромжі, поз.12 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.68. Гр. Познюр Андрію Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0155) площею 0,0401 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.69. 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 та 

передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.70. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0564) площею 0,0190 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Північній та передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.71. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0319) площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 40/18 та 

передати її в оренду строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.72. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:42:001:0690) площею   0,0075 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

(КТП-324) та передати її в оренду строком на 49 років із застосуванням 

ставки орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 1 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.73. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0900) площею   0,0054 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

Осипенко, (КТП-116) та передати її в оренду строком на 49 років із 
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застосуванням ставки орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) 

в  розмірі 1 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.74. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:69:001:0437) площею   0,0033 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. Юрія Гагаріна, 

(КТП-199) та передати її в оренду строком на 49 років із застосуванням 

ставки орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 1 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.78. Гр. Станкович Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0349) площею 0,2186 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Собранецькій, 

120 «а» зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.95. Гр. Немеш Івану Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:08:002:0128) площею 0,0345 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Другетів, 54 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.96. Гр. Ковачу Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0346) площею 0,0468 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Дайбозькій, 4 зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.97. Товариству з обмеженою відповідальністю «Поділля-Транс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0230) площею 0,1412 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на Студентській 

набережній, 2 «а» зі зміною цільового призначення. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.121.  Гр. Газа Михайлу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0475) площею 0,2000 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Антоніна 

Дворжака, 36 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.124. Гр. Малець Олександру Омеляновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0261) площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Декабристів- Миколи Пирогова, гараж № 10  

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.125. Гр. Рацин Віктору Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0521) площею 0,0100 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Володимирській зі зміною 

цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.127. 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 проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.131. Гр. Мачулка Ярині Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0203) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор», по вул. Минайській, б/н та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.132. Гр. Дідик Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0204) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 196 по вул. Минайській, б/н та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.133. Гр. Сіра Евеліні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0205) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», поз. 195 по вул. Минайській  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.134. Гр. Гайдамак Тетяні Мар’янівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0206) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор», по вул. Минайській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.135. Гр. Рибчич Івану Ільковичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0453) площею 0,0874 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 9 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.136. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0456) площею 0,0874 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 5 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.137. Гр. Маринюк Валерію Андрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0448) площею 

0,0821 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.138. Гр. Гелетій Оресту Андрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0454) площею 0,0874 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 7 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.139. Гр. Стаднік Олександру Миколайовичу, як учаснику бойових 

дій земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0452) площею 

0,0874 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 8 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.140. Гр. Могорук Анатолію Дмитровичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0457) площею 

0,0874 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 6 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.141. Гр. Субота Анні Миколаївні, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0459) площею 0,0886 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Горянської, поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.142. Гр. Стегурі Михайлу Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0875) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.143. Гр. Балик Олександру Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:40:001:0112) площею 0,0613 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Янтарній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.144. Гр. Шевері Сергію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0202) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів АГК «Метеор» по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.145. Гр. Пазяк Юрію Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0245) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, (масив 2), поз. 209 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.146. Гр. Голішевському Івану Леонідовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0449) площею 

0,0878 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Горянської, поз. 3 та передати 

її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.147. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0559) площею   

0,0091 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. 

Тиводара Легоцького, 25 «б» (ЗТП-243) та передати її в оренду строком на 49 

років із застосуванням ставки орендної плати (% від нормативної грошової 

оцінки) в  розмірі 1 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.148. Гр. Швец Євгену Яношовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0685) площею 0,0794 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Лісній та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.149. Гр. Бобак Євгенію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:67:001:0243) площею 0,6000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Коритнянської та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.150. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0634) площею   

0,0018 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. 

Дмитра Климпуша (КТПН-363) та передати її в оренду строком на 49 років із 
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застосуванням ставки орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) 

в  розмірі 1 %.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.152. Гр. Маркович Владиславу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0207) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор» поз. 195 по вул. 

Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.153. Гр. Мансвєтовій Олесі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0208) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор» поз. 208 по вул. Минайській, б/н та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.154. Гр. Івашкович Маріанні Зденеківні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0209) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Метеор» поз. 40 по вул. Минайській, б/н та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.156. Гр. Дорі Вячеславу Мирославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0210) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.158. Гр. Першин Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0211) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт 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»: 
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4/1.2. Закарпатському обласному комунальному підприємству 

«Міжнародний аеропорт Ужгород»  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0318 площею 13,4792 га ) на земельні ділянки площею 

13,1363 га та площею 0,3428 га для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд авіаційного транспорту для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145 з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.2. Гр. Станку Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0266) площею 0,0438 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Швабській, 34/1/2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.14. Гр. Бачинському Михайлу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:02:001:0268) площею 0,0362 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Андрія Новака, 44 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.34. Гр. Мачулка Володимиру Євгенійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0348) площею 0,0054 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. 

Івана Анкудінова, 3 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 
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7.1. Гр. Кулич Віталії Богданівні  земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Минайській, 11 

(41375,00 грн. з розрахунку на один квадратний метр  413,75 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Куцак Тетяні Вікторівні  земельної ділянки площею 0,1114 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по  вул. 

Собранецькій, 147 «д» (237560,50 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

213,25 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні  земельної ділянки площею 0,0083 га 

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

(49774,27 грн. з розрахунку на один квадратний метр  599,69 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.1. Фізичній особі-підприємцю Ляховській Валентині Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0082 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по просп. Свободи, 31/18. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Гр. Чмельову Віталію Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0396 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Мукачівській, 2. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "1000 Дрібниць" земельної 

ділянки площею 0,1219 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Олександра Бородіна, 15 «а». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки площею 0,0984 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

по вул. Михайла Грушевського, 72 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки площею 0,0409 га  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кафе-бар та господарські 

приміщення) по вул. Слави, 25.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.6. Гр. Негря Богдану Петровичу земельної ділянки площею 0,0190 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Північній.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.7. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. 

Свободи, 40/18. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ойл -Закарпаття» земельної 

ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під придбаною будівлею ремонтного цеху)  по вул. Сергія                             

Мартина, 4 «а»  (Паризької Комуни). (відсутній договір оренди на земельну 

ділянку) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.9. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 75, прим. 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.10. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0099 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Івана Франка, 56. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.11. Гр. Стойка Нелі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0049 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 29, 

прим. 1 «Г». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.12. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки площею 2,2319 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина (вул. 

Паризької Комуни), 2 (договір оренди не укладено, справа в суді). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.13. Гр. Писанчина-Пушавер Олесі Богданівні земельної ділянки площею 

0,0087 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Минайській, 16 «А». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.14. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                      

вул. Олександра Бородіна, 3 «б». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

8.15. Гр. Дідичин Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0112) площею 0,0070 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця, 12. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.16. 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. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.10. Звернення гр. Ключинець Юрія Юрійовича, щодо відмови від права 

власності на земельну ділянку з кадастровим номером 

2124880300:01:006:1039 площею 3,3202 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на користь Ужгородської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, знятих сесією 22.12.2020 на довивчення 

 

1. 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: 

1.1. Гр. Савко Івану Михайловичу земельної ділянки площею  0,0825 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Марка Черемшини (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно.  

1.9. Гр. Фігурі Віталію Олеговичу земельної ділянки площею 0,0677 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Софіївській (22.12.2020). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 
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  «утримався» - 1.  

1.12. Гр. Гимон Ростиславу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Коритнянській (22.12.2020). (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні, відділу землекористування 

перевірити чи обтяжена земельна ділянка рішенням міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Мельничук Олегу Анатолійовичу земельної ділянки площею                     

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича (22.12.2020). 

(заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Шинкарьову Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Білан Олегу Степановичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Жатковича (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Холод Олександру Петровичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по  вул. Юрія Гагаріна, 128 (з тильної сторони) 

(22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.18. Гр. Падяку Олександру Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Загорській (22.12.2020). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам бойових дій: 
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3.2. Гр. Цанько Віктору Семеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:72:001:0036) площею 2,0000 га для ведення особистого 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Томащуку Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:72:001:0035) площею 2,0000 га для ведення особистого 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:72:001:0037) площею 2,0000 га для ведення особистого 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:72:001:0038) площею 2,0000 га для ведення особистого 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Баран Артему Еміловичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0323)  площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Поповичу Віталію Васильовичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0324)  площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0326)  площею 0,0960 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.9. Гр. Савчуку Юрію Петровичу земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0325)  площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.10. Гр. Веселовському Омеляну Андрійовичу земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0327)  площею 0,0960 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Олександра Богомольця та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0184) площею 0,0311 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Володимира Сливки та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рафаро» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:001:0111) площею 0,0357 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. 

Корятовича, 3 та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.17. Гр. Рослік В’ячеславу Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0331) площею 0,0200 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша Берчені, б/н зі зміною 

цільового призначення. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


