
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

13.01.2021          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; 

 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів  

1.1. Гр. Белецькому Роману Миколайовичу земельної ділянки площею                        

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

подальшою передачею її у власність. (на зазначену земельну ділянку є ще одне 

звернення іншого учасника АТО). 

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

розглядом аналогічної заяви від іншого заявника та наявним висновком 

постійної комісії на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Петечела Віталію Васильовичу земельної ділянки площею                  

0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької з 

подальшою передачею її у власність (уточн. місцезнаходження р-н ТЦ 

«Токіо»). 

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

обтяженням земельної ділянки малою архітектурною формою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Іваниці Віталію Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській з 

подальшою передачею її у власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 



 2 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Гринчуку Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею                 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Кондратенку Михайлу Сергійовичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

подальшою передачею її у власність (на зазначену земельну ділянку є ще одне 

звернення іншого учасника АТО). 

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

розглядом аналогічної заяви від іншого заявника та наявним висновком 

постійної комісії на зазначену земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Гриньо Андрію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території МСРЦ «Дорога життя». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Гаспарян Ванушу Аветисовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Миколи Бобяка з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати викопіювання земельної ділянки 

в масштабі 1:500 із зазначенням наявних інженерних мереж. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території МСРЦ «Дорога життя». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 
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3.16. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0454) площею   

0,0039 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Юрія Нікітіна (КТП-315) 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. 

3.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:68:001:0237) площею   0,0042 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

(КТП-198) 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. 

3.18. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0459) площею   0,0121 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

3.19. Гр. Калинич Олені Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0355) площею 0,0884 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Музичної, 

мкрн. Саксаганського та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20. Гр. Калітіч Ганні Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0353) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 12 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.23. Гр. Федак Карлу Карловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0354) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Трав’яному, 8 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0862) 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. 

3.25. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0869) 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. 

3.26. Гр. Ховпей Віталію Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0871) 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. 

3.27. Гр. Боднар Івану Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0863) 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. 

3.28. Гр. Колесник Оксані Євгенівні, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0867) 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. 

3.29. Гр. Старчак Ярославу Романовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0861) площею 0,0680 га для 
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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. 

3.30. Гр. Химинець Миколі Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0860) 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. 

3.31. Гр. Решавець Олегу Ігоровичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0864) 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. 

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

ділянки (кадастровий номер 2110100000:49:001:0460) площею 0,0811 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. 

3.34. Гр. Шорбан Павлу Миколайовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0244) площею 0,0728 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 220 «б» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.35. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Собранецька, 35" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0261) площею   

0,1565 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Собранецькій, 35 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.36. Релігійній греко-католицькій громаді «Св. Йосафата і всіх Святих» м. 

Ужгород (Шахта) земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:5566) площею   0,1264 га для будівництва і обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій  по вул. Климента Тімірязєва, 

б/н та передати її в постійне користування. 

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

  «за» - одноголосно. 

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

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

будівель торгівлі по вул. Капушанській, 3/4 та передати її в оренду строком на 

____ років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.38. Гр. Терпяк Галині Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0558) площею 0,0201 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Капушанській, 157 «а» та передати її в оренду строком 

на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.42. Гр. Бобак Євгенію Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0872) 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. 

3.43. Гр. Феделещак Іллі Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0868) 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. 

3.44. Гр. Шкорка Михайлу Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0874) 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. 

3.45. Гр. Німець Василю Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0865) 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. 

3.46. Гр. Мацола Юрію Васильовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0866) площею 0,0680 га для 
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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. 

3.47. Гр. Оравському Душану Ервіновичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0215) площею 0,0016 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній, 27 гараж № 8 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.48. Гр. Бандура Маргариті Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0240) площею 0,1271 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 118 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.49. Гр. Пінзель Олексію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0383) площею 0,0029 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 7, поз. 1  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.50. Гр. Лесів Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0357) площею 0,0642 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пшеничній, 21 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.51. Гр. Рудюк Юліані Яношівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0450) площею 0,1230 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі вул. Горянської Ротонди та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.52. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "УНІВЕРСАМ 

МИНАЙСЬКА 15" земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0262) площею   0,5538 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Минайській, 15 та передати її в 

постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.53. Департаменту міського господарства Ужгородської міської 

ради земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0269) площею                     

0,0075 га для проїзду загального користування по вул. Бічній з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.54.  Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0901) площею 0,0099 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Івана Франка, 56 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» - 7; 

  «не голосували» - 2. 

3.55. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельних 

ділянок (кадастровий номер 2110100000:71:001:0004 площею 0,0016 га (опора 

№ 12) та (кадастровий номер 2110100000:71:001:0005 площею 0,0016 га (опора 

№ 11)   для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

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

Електрозаводської та передати їх 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. 

3.56. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0085) площею   0,0052 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

(Тельмана), (опора № 20) 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. 

3.57. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельних 

ділянок (кадастровий номер 2110100000:73:001:0046 площею 0,0135 га (опора 

№ 8), (кадастровий номер 2110100000:73:001:0045 площею 0,0019 га (опора № 

9), (кадастровий номер 2110100000:73:001:0044 площею 0,0017 га (опора № 10), 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0042 площею 0,0100 га (опора № 7), 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0043 площею 0,0012 га (опора № 3), 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0039 площею 0,0009 га (опора № 4), 

(кадастровий номер 2110100000:72:001:0041 площею 0,0016 га (опора № 6) та 
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(кадастровий номер 2110100000:72:001:0040 площею 

0,0017 га (опора № 5) для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії в районі вул. Новодоманинської та передати їх 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. 

3.58. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельних 

ділянок (кадастровий номер 2110100000:18:001:0201 площею 0,0070 га (опора 

№ 13), (кадастровий номер 2110100000:18:001:0200 площею 0,0007 га (опора № 

14), кадастровий номер 2110100000:18:001:0199 площею 0,0006 га (опора № 

15), кадастровий номер 2110100000:20:001:0331 площею 0,0006 га (опора № 

16),  кадастровий номер 2110100000:20:001:0333 площею 0,0007 га (опора № 

17), кадастровий номер 2110100000:20:001:0334 площею 0,0007 га (опора № 18) 

та кадастровий номер 2110100000:20:001:0332 площею 0,0007 га (опора № 19),  

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. 8-го Березня та 

передати їх 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. 

3.59. Гр. Іващенку Олександру Андрійовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0870) площею 0,0680 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.60. Гр. Соколову Анатолію Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:001:0170) площею 0,0340 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Августина Волошина, 38 та передати 

її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.62. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0262) площею   0,0025 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на пл. Народній (КТП-5) та 
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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. 

3.63. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:001:0186) площею   0,0074 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Одеській, 3 «а» (ЗТП-

73) 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. 

3.64. 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 та надати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.65. Автогаражному кооперативу «Мрія - 1» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0138) площею 0,4712 га для колективного гаражного 

будівництва по вул. Олександра Богомольця, б/н та передати її в оренду 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ:  Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.69. Гр. Штефаняк Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0358) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Привітній, 7 в 

кварталі індивідуальної житлової забудови імені «Саксаганського» поз. 319 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.70. Фізичній особі-підприємцю Гецко Ларисі Онисимівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:15:001:0218) площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування закладів торгівлі по вул. Минайській, 5 «а» та 

передати її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.71. Гр.Свистак Сергію Павловичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:34:001:0316) площею 0,0060 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кароя Мейсароша (Івана 

Туряниці), б/н та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.72. Гр. Ляховцю Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0424) площею 0,1636 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Іштвана Дендеші, 75 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.73. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0268) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі по вул. Олександра Бородіна, 3 «б» та 

передати її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.74. Гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0356) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Бейкешчобо, 36 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.75. Гр. Фалес Костянтину Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0321) площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Вілмоша Кловача (Белінського), АГК «Білочка», гараж № 8 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.76. Гр. Артемовському Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0443) площею 0,0172 га для особистого селянського 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.77. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Сакура -7" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0218) площею                     

0,1204 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Братів Бращайків, 7 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.78. Гр. Шніцер Марині Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0352) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Малоземельній, 4 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.79. Гр. Рожак Вірі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0141) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.80. Гр. Бокоч Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0563) площею 0,0470 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 43 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.81. Гр. Стружкіній Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0264) площею 0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 19 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.82. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0359) площею 0,0054 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в районі вул. Загорської (КТП-

10) та передати її в оренду строком на ___ 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. 

3.88. Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий ринок» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0554) площею 0,1771 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) по 

вул. Олексія Бестужева-Рюміна, 4 «а» та передати її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.89. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0133) площею                 

0,9326 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.90. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0104) площею                 

1,2851 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької, 5 з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.91. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0044) площею                 

6,0000 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької, б/н з подальшою реєстрацією 

комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.1. Гр. Ганич Інні Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0435) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 47 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Гр. Каналош Йосипу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0474) площею 0,0131 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Радванській, 36 

«а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Смоляр Ганні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0457) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 22 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Гр. Перцевій Зої Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0229) площею 0,0798 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Тараса Шевченка, 

51 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Гр. Сабов Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:46:001:0294) площею 0,0662 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. (технічна документація не подана) 

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

відсутністю технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6. Гр. Фраткіній Вероні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0555) площею 0,0576 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Карела Чапека, 12 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Гр. Ордоді Еріці Норбертівні та гр. Макаї Андреї Йосипівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:16:001:0317) площею 0,0860 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Дмитра Донського, 2 «а» та передати її у спільну сумісну 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.8. Гр. Евдокимовій Олександрі Юріївіні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0277) площею 0,0324 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Малій, 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайлд вотер ворлд» земельної ділянки (кадастровий номер 

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

закладів комунального обслуговування по вул. Генерала Свободи, 9 «б» та 

передати її в оренду строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10. Гр. Драгуняк Василю Миколайовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0684) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Собранецькій, 176 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11. Гр. Стружак Яношу Яновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0330) площею 0,0594 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Минайській, 60 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12. Гр. Курак Тарасу Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:65:002:0063) площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Миколи Пржевальського та передати її в оренду 

строком на ____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

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

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13. ДПСУ Західне регіональне управління військовій частині 1493 земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0014) площею 1,0329 га для 
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розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України по                                 

вул. Собранецькій та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання відповідно 

до ст. 122 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.14. Гр. Балог Славі Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0455) площею 0,0750 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна, 70 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.15. Гр. Звурському Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0479) площею 0,0232 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.16. Гр. Огурчак Галині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0425) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

130 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.17. Гр. Лешко Світлані Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0239) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

138 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.18. Гр. Белей Галині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0477) площею 0,0157га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла Глінки, 

35 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.19. Гр. Коваль Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0451) площею 0,0733га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 7 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.20. Гр. Бачинській Стеллі Оскарівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0478) площею 0,0227 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя 

Верещагіна, 4 «д» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.21. Гр. Ребреш Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0458) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

164 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.22. Гр. Митровці Христині Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0224) площею 0,0269 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана 

Лобачевського, 6 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.23. Гр. Гайсак Іванні Адальбертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0391) площею 0,0452 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Цегольнянській, 

13 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.24. Гр. Садовнікову Олексію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0472) площею 0,0593 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по провул. Валерія Чкалова, 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.25. Гр. Завгородському Андрію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:63:001:0417) площею 0,0675 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Осетинській, 1 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.26. Гр. Ластівка Марті Іштванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0460) площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування 

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

150 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.27. Гр. Губашиній Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0259) площею 0,0592 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Роберта Дарвіна, 

18 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.28. Гр. Дердь Еріці Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0248) площею 0,0242 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Донській, 55 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.29. Гр. Пава Володимиру Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0333) площею 0,0581 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Адмірала 

Нахімова, 55 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.30. Гр. Мешко Еріці Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0464) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Канальній, 6 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.31. Гр. Кіреш Іван Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0463) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 24 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.32. Гр. Голош Неллі Василівні та Голош Василю Володимировичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0214) площею                        

0,0695 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Панькевича, 36 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.33. Гр. Чорба Тетяні Омелянівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0446) площею 0,0499 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мора Йокаі, 19 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6/1. Про розгляд клопотань юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців щодо припинення  дії договору оренди земельної ділянки: 

6/1.1. Гр. Росоха Михайлу Михайловичу та гр. Геворкян Тіграну Мікаеловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0016) площею 0,1300 

га для житлової забудови та комерційного використання по вул. Баб’яка, 13 «в»   

(договір оренди землі № 1942 22.12.2016 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

6/1.2. Гр. Кашшай Ярославу Мироновичу та гр. Піскарь Наталії Миколаївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:45:001:0447) площею 0,0400 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Запісочного, 25 (договір оренди землі № 1436 

05.09.2011 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.3. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки (кадастровий номер 

211100000:19:001:0216) площею 0,0100 га для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 11 (договір оренди землі № 1951 

30.05.2017 року).  

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

викупом земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6/1.4. Гр. Спічкей Любові Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:001:0244) площею 7 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 39/1 

(договір оренди землі № 1798 05.03.2015 року). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайлд вотер ворлд» земельної ділянки (кадастровий номер 

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

закладів комунального обслуговування по вул. Генерала Свободи, 9 «б».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про зміни та скасування рішень міської ради. 

8.1. У зв’язку з уточненням площі, у пункті 2.9. рішення XLII сесії міської ради 

VII скликання 24.12.2019 року № 1849 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу приватному акціонерному товариству 

«Закарпаттяобленерго» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Михайла Лермонтова, 5 «в»  слова «площею 0,0051 

га» читати «площею 0,0106 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Звернення гр.гр. Лукач Марії Гаврилівни, Лукач Надії Гаврилівни, як 

співвласників будинковолодіння №8 по Православній набережній щодо 

визнання недійсним пункт 3.6. рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання 

04.06.2020 року № 1990 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання дозволу об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

"Православна Набережни, 8" на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0684 га для  будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по Православній набережній, 8 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

правового забезпечення до наступного засідання постійної комісії надати 

пропозиції щодо правових підстав для задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. У зв’язку з надходженням звернення гр. Щубелка Олександра 

Миколайовича щодо визнання недійсним пункт 1.14. рішення XLI сесії міської 

ради VII скликання 14.11.2019 року № 1766 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання йому дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Капушанській, 65 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. У зв’язку з уточненням площі, у пункті 3.7. рішення XLVIII сесії міської 

ради VII скликання 04.06.2020 року № 1990 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу об`єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Лавандовий двір" на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Олександра Капуша (І. Мондока), 31 з подальшою передачею її в 

постійне користування, слова «площею 0,1581 га» читати «площею 0,1676 га». 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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8.5. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті  2.6. L сесії Ужгородської 

міської ради VII скликання 23 липні 2020 року «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова «вул. Тараса Шевченка» читати «пров. Тараса Шевченка». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.6. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2.1. рішення LI сесії міської 

ради VII скликання 10.09.2020 року № 2108 «Про надання та відмову у наданні 

згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» в частині надання гр. Купар Андрію 

Володимировичу згоду на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

ділянку площею 0,0281 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Собранецькій, 79 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
8.7. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті  3.1. рішення LI сесії міської 

ради VII скликання 10.09.2020 року № 2110 «Про поновлення та відмову у 

поновленні дії договорів оренди земельних ділянок» цільове призначення : «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення 

адмінбудівель та житлових приміщень)» читати «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.8. У зв’язку з розробленням та затвердженням детального плану території, 

визнати таким, що втратив чинність пункт 21 рішення VIII сесії міської ради 

VII скликання 29.11.2016 року № 491 «Про зміни та скасування рішень міської 

ради».  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.9. Пункт 1.58. рішення XXII сесії VI скликання від 09.11.2015 року                             

№ 1885 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» в частині затвердження  проекту 

землеустрою приватному підприємству «Вітана» земельної ділянки площею 

0,0171 га  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Волошина, 8 слова: «та передати її в оренду строком на 3 роки 

до 9 листопада 2018 року» читати «та передати її в оренду строком на 10 

років». 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської 

ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 Розгляд питань, відправлених сесією 22.12.2020 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: 

1.11. Гр. Ришнивецькому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0944 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 2. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

2.1. Гр. Гроскоп Мар’яні Юріївні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.3. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею 0,6000 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 на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Волошиній Наталії Іванівні 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 на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Пшеницькій Галині Семенівні земельної ділянки площею                        

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Яблуневій 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. 

2.6. Гр. Пшеницькій Оксані Василівні земельної ділянки площею                        

0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Персиковій 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. 

2.7. Гр. Костак Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, АГК 

«Дружба», поз. 210 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. 

2.8. Гр. Головка Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 0,0024 

га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Мрія-1», поз. 69 по вул. 

Олександра Богомольця 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. 

2.9. Гр. Андрашко Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-                     

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 56 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. 

2.10. Гр. Іванчик Оксані Олексіївні земельної ділянки площею 0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-                     

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 17 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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2.11. Гр. Шеба Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0024 га 

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

9, ТВІА «Чайка», гараж № 130 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. Кальницькому Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0022 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 138 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. 

2.13. Гр. Гладка Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0022 га для 

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

ТВІА «Чайка», гараж № 95 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. 

2.14. Гр. Лях Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0022 га для 

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

ТВІА «Чайка», гараж № 47 з подальшою передачею її у власність 

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

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15. Гр. Місяйло Івану Юрійовичу  земельної ділянки площею 0,0028 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-                    

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 23 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. 

2.16. Гр. Бреньо Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0023 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 260 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. Русину Віктору Івановичу земельних ділянок площею 0,0024 га 

та 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 13 та № 33 «а» 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. 

2.18. Гр. Бенкив Мартону Мартоновичу земельної ділянки площею                        

0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9, ТВІА «Чайка», гараж № 57 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. 

2.19. Гр. Суязову Євгену Олеговичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд розташованої між земельними ділянками з кадастровими номерами 

2110100000:54:001:1142 та 211010000:54:001:0413 з подальшою передачею її у 

власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка відноситься до земель загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.20. Гр. Худан Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0018 га для 

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

АГК «Чайка», гараж № 285 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. 

2.21. Гр. Лукашенку Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

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

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

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

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Романко Вячеславу Альбертовичу земельної ділянки площею 0,0018 га 

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

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

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

відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.32. Гр. Повідайчик Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0120 га для влаштування входу до власного приміщення по                                    

просп. Свободи, 55/102 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Добролюбова-6» 

земельної ділянки площею 0,8100 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Миколи Добролюбова, 6 з 

подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

2.35. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                             

«Минайська 10» земельної ділянки площею 0,5000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Минайській, 10 з подальшою передачею її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

 

 3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій: 

3.1. Гр. Панько Надії Ярославівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0457) площею 0,0952 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

3.2. Гр. Попович Василю Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0103) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Соснової та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

3.3. Гр. Кищак Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0543) площею 0,0952 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                       

вул. Швейцарської та передати її у власність. 

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

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

3.4. Гр. Харченку Вячеславу Валентиновичу земельної ділянки  (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0456)  площею 0,0950 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Запорізької та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 7; 

  «утримався» - 1; 

  «не голосував» - 1. 

 

 4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

4.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Канцелярка» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:001:0220) площею 0,1300 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. Українській, 16 та 

передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

4.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пластіком Ужгород» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:___) площею       

0,3369 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. 8-го Березня та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

4.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Каскад-Уж» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0261) площею 0,1381 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

Новака, 37 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1.  

4.14. Гр. Дідичину Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:__:__:__) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 



 29 

будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця, 12 та передати її в оренду 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проєкт землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

 

10. Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до пункту 27.15 статті 27 Регламенту Ужгородської міської ради 

VII скликання 21.04.2016 року № 205 вважаються відхиленими заяви щодо 

затвердження звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки: 

10.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ» 

земельної ділянки площею 0,8837 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Олександра Блистіва, 1 

(1 134 759,17 грн. з розрахунку на один квадратний метр  128,41 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

10.2. Гр. Кальницькому Анатолію Єгоровичу земельної ділянки площею 0,7632 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 36 «в» (1 477 020,96 грн. з розрахунку 

на один квадратний метр  193,53 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

10.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЙС ІНВЕСТ» земельної 

ділянки площею 1,0000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 4 (1160400,00 грн. з 

розрахунку на один квадратний метр  116,04 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 8; 

  «не голосував» - 1. 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


