
ПРОТОКОЛ № 28 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

14,15.07.2021         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Маєрчик П.С., Тарахонич В.Ю. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Глагола В.Я., Прозор Є.І., Сідун Ю.В., Козак В..А.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Лайкун М.І. – заст. начальника відділу землекористування; 

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

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

Пантьо М.М. – заст. керівника Ужгородської місцевої прокуратури. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

ІІ. Про лист управління містобудування та архітектури від 14.07.2021 № 

373/26.01-22 щодо винесення на розгляд ради проєктів рішеня в частині 

затвердження детальних планів, 

 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів  

1.1.Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2.Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147  з подальшою 

передачею її у власність(висновок архітектури – позитивний). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.4.Гр. Кавунцю Олександру Івановичуземельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської мікрорайон «Саксаганського» з подальшою 

передачею її у власність. (заявник присутній) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5.Гр. Мигальчич Максиму Юрійович уземельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської мікрорайон «Саксаганського» з подальшою 

передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8.Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11.Гр. Вронському Володимиру Ярославовичу земельної ділянки 

площею0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Романа 

Шухевича, 2-4  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12.Гр. Федорчак Любові Миколаївні земельної ділянки площею 0,0917 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Коритнянської 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. Прокопову Віталію Владиславовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Юрія Біровчака 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. 

1.18.Гр. Гондорчин Василю Олександровичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в районі пров. Ташкенському з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.26. Гр. Новікову Євгену Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської з подальшою передачею її у власність.(заявник 

присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.27. Гр. Костюк Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.34.Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.35.Гр. Мателешку Євгенію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської (поз. 139А) з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.36.Гр. Кирлик Владиславу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0001 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Василя Балога  з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.37.Гр. Микиті Тарасу Романовичу земельної ділянки площею 0,1734га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Загорськоїз 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.39.Гр. Корчинському Валерію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.40.Гр. Гаврилін Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Жатковича, б/н з подальшою передачею її у власність. 

(заявник присутній) 

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. 

1.41.Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.42.Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,0100 

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

подальшою передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСО України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.43.Гр. Марці Олександру Олександровичуземельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича, б/н з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.49.Гр. Міндруль Сергію Анатолійовичуземельної ділянки площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Столєтова, гараж 

№7 на території АГК з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.51. Гр. Малец Михайлу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стрільничної, поз. 3з подальшою передачею її у власність 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією ботанічного саду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.4.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Шевченка 30» 

земельної ділянки площею 0,3300 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                            

вул. Тараса Шевченка, 30 з подальшою передачею її у постійне 

користування(на земельній ділянці наявні рішення на УБД - гаражі). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Пуга Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 0,1585 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 216з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект Свободи, 

18» земельної ділянки площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по  просп. Свободи, 18 з подальшою 

передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику вилучити з проекту землі загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9.Гр. Раммаль Катерині Антоніївні земельної ділянки площею0,0025га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30, гараж № 

33  з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.10. Гр. Калинюк Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,5200 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
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об’єктами торгово-розважальної інфраструктури по вул. Собранецькій, 150 «А» 

з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.11. Гр. Федоровій Ользі Федорівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва в межах міста 

Ужгород з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

зазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.12.Гр. Волошиній Наталії Іванівні земельної ділянки площею0,0032 га для 

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

ряд кірпіч, поз. 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. 

2.13.Гр. Угрин Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.15.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «По вул. 

Капушанська, 25» земельної ділянки площею 0,4000 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по  вул. Капушанській, 

25 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. 

2.16.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Заньковецька, 34» 

земельної ділянки площею 0,2184 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Марії Заньковецької, 34 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. 
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2.18.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Богомольця 20» 

земельної ділянки площею 0,3609 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Олександра Богомольця, 20 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. 

2.24. Товариству з обмеженою відповідальністю «КСМ БРОК» земельної 

ділянки площею 0,7000 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови  по вул. Ризькій, 50 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити земельну ділянку під об’єктом нерухомого 

майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.25. Гр. Кость Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,0055 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

Православній набережній, 2 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.26.Гр. Головей Вадиму Михайловичу земельної ділянки площею0,0018 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача, гараж № 13 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.27.Гр. Чоповцій Єлизаветі Василівні земельної ділянки площею0,0030 га для 

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

ряд Д, поз. 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. 

2.28.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського 39» 

земельної ділянки площею 0,8298 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по вул. Михайла 

Грушевського, 39 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Запросити заявника на засіданні постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.31. Гр. Русин Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0805 гадля ведення 

особистого селянського господарства по вул. Буковинськійз подальшою 

передачею її у власність. 

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

відсутністю обліку за будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.32. Гр. Бобуська Наталії Миколаївні земельної ділянки площею 0,2400 га 

(облік 0,2900 га) для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Юрія Гагаріна, 311з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.34. Гр. Пальчиковій Надії Сергіївні земельної ділянки площею 0,1600 гадля 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, 143з 

подальшою передачею її у власність. 

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

відсутністю обліку за будинковолодінням та наявним рішенням міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.35. Гр. Мунчак Ірині Михайлівні земельної ділянки площею 0,1700 гадля 

ведення особистого селянського господарства по вул. Доманинській, 187з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.36. Гр. Чендей Ганні Степанівні земельної ділянки площею 0,0428 га (облік 

0,2900 га) для ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія 

Гагаріна, 264з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.37. Гр. Вейкай Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 гадля 

ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській, 141з 

подальшою передачею її у власність. 

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

відсутністю обліку за будинковолодінням. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.40.Гр. Мухомедьяновій Євгенії Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0104 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Гвардійській, 

21 прим. 24 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.50.Гр. Сметанка Міреку Вікторовичу земельної ділянки площею0,0032 га для 

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

ряд В, поз. 4,5  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. 

2.51.Гр. Віщур Наталії Богданівні земельної ділянки площею0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, поз. 106, 

АГК «Сторожницький» 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. 

2.52.Гр. Костик Марії Василівні земельної ділянки площею 0,0701 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Транспортній 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. 

2.53. Гр. Немеш Петру Федоровичу земельної ділянки площею 0,0160 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури по                                    

вул. Олександра Фединця, 14 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.54. Гр. Казаку Євгенії Іванівні орендованої земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення площею 1,1691 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків по вул.  Івана Фогарашія, 17.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.55. Департаменту міського господарства земельних ділянок площею 0,0100 га 

по вул. Антонія Годинки, 8-10, площею 0,0100 га по вул. Адама Міцкевича, 9 – 

вул. Олексія Бестужева-Рюміна та площею 0,0100 га по вул. Тиводара 

Легоцького, 44-46 для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування (для збору твердих побутових відходів) з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

2.56.Гр. Павлич Івану Михайловичу земельної ділянки площею                     

0,0435 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 118  з подальшою 

передачею її у власність. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.57.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. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.58.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                     

«Едельвейс Уж» земельної ділянки площею 0,4524 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла 

Грушевського, 57 з подальшою передачею її у постійне користування 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.59. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського-

47» земельної ділянки площею 0,1999 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла Грушевського, 47 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.60. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Грушевського 49» 

земельної ділянки площею 0,2010 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайла Грушевського, 49 з 

подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 3. Про розгляд заяв щодо затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.2. Гр. Голінко Івану Павловичу, як учаснику бойових дій,земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0912) площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів УГК «Політ», ряд 1, гараж № 2 по вул. 

Гвардійській, 32 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Медвецькому Олександру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0239) площею 0,0100 га для будівництва 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Бордаш Лідії Іванівніземельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0242) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, (АГК «Метеор», поз. 92) та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Дорі Ганні Михайлівніземельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0244) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.6. Гр. Ханас Аллі Вікторівніземельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0243) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Корень Марині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0241) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8.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 проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.9.Гр. Розлуцькій Дарії Павлівні, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0266) площею 0,0687 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ярослава Мудрого та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.10. Релігійній громаді церкви євангельських християн-баптистів «Благодать» 

місто Ужгород Закарпатської області земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення (кадастровий номер 2110100000:35:001:0163) площею 0,0710 га 

для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій по вул. Олексія Маресьєва, 9 «А» та передати її в оренду строком на 

____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та передати 

земельну ділянку в оренду строком на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.11. Релігійній Греко-Католицькій громаді «Покрова Пресвятої Богородиці» м. 

Ужгород земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0480) 

площею 0,4480 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по пров. Музейному, б/н та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.12.Гр. Кибізова-Геліашвілі Наталії Максимівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0499) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Українській, 48 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13.Гр. Ковач Івану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0901) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14.Гр. Богдан Степану Івановичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0248) площею 0,0920 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Петровській, 11 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.15.Гр. Огурчак Миколі Федоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0263) площею 0,3023 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 235 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.16. Гр. Хмельницькому Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0247) площею 0,0100 га для 

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

«Метеор»поз. 166) та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17.Гр. Горняк Світлані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0483) площею 0,0800 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Слави, 73 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18.Гр. Фаринич Марії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0467) площею 0,0866 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича, 132 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Горват Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0246) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н (АГК «Метеор» поз. 173) та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.20.Гр. Мателега Богдану Сергійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0914) 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 проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Гр. Буричка Вірі Романівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0245) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.22. Гр. Пантелеймоновій Інні Георгіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0571) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Берегівській, 7а та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

3.23. Приватному акціонерному товариству «Житлово-побутове підприємство» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0236) площею 0,0960 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Гвардійській, 15/1 «а» та передати її в оренду строком на ____ роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Транс-Буд 89» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0273) площею 0,2572 

га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Вузькій, 89 та передати її в  постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 10 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.26. Гр. Бучовському Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0248) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.27. Гр. Мартинюк Андрію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0249) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 179 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.28. Гр. Хмельницькому Ярославу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0251) площею 0,0100 га для 

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

поз. 113 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.29. Гр. Кондратюк Наталії Борисівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0250) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
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гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 245 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.30. Гр. Калинській Наталії Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0252) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 205 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.31. Гр. Павлій Марії Іванівніземельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0428) площею 0,0786 га для будівництва та обслуговування 

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

Стефаника, поз. 102та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.32. Гр. Котун Агнесі Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0240) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.33.Гр. Головач Вероні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0474) площею 0,1053га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Доманинській, 219 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.34.Гр. Чащиній Ганні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0484) площею 0,0894 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянської Ротонди, 2 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.35.Гр. Пустовойт Тетяні Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0255) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 110 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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3.36.Гр. Гула Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0254) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 119 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.37. Гр. Корінь Іванні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0253) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 63  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.38. Гр. Бецанич Василині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0256) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.39. Гр. Стеблак Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0257) площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 163  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.40. Гр. Мучичка Вячеславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0258) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Минайській, б/н, АГК «Метеор», поз. 97  та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.41. Гр. Держі Віктору Володимировичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0274) площею 0,0023 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, 22, АГК «Афганець», гараж № 8 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.42.Гр. Андрейчик Ганні Емерихівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0468) площею 0,1742 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Гагаріна, 242 та передати її у власність. 

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

  «за» - одноголосно. 

3.43.Гр. Клайзнер Ганні Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0485) площею 0,1596 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Горянській та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.44.Гр. Чуп Едуарду Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0431) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Стефаника та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.45.Гр. Гавель Олексію Вікторовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0900) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.46.Гр. Шкрібляк Андрію Миколайовичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0297) площею 0,0244 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Швабській, 37 «а» зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.47.Гр. Курганюк Людмилі Миколаївні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0182) площею 0,0044 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. 

Корятовича, 5, кв. 2 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.48.Гр. Курганюк Леоніду Никодимовичу та Поляк Івану Михайловичу власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0085) площею 0,0334 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 

пл. Корятовича, 5 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.49.Гр. Курганюк Людмилі Миколаївні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0183) площею 0,0046 га для 
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будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. 

Корятовича, 5, кв. 2 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.50.Гр. Курганюк Людмилі Миколаївні та поляк Вікторії Ярославівні власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0230) площею 0,0204 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Олександра Фединця, 6 зі зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.51.Гр. Іщенку Олександру Анатолійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:53:001:0916) площею 0,0887 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Нікітіна, поз. 418 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.52. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0327) площею                      

0,0106 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Михайла Лермонтова, 5 «в» (ЗТП-219) та передати її в оренду строком на 49 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.53.Гр. Болдіжар Сандрі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0398) площею 0,0255 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Винничній, 25 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.54.Гр. Назаренку Руслану Руслановичу власної земельної ділянки 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській зі 

зміною цільового призначення.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.55.Гр. Чума Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0065) площею 0,0580 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Юрія Жатковича та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.56.Гр. Савко Івану Михайловичу, як учаснику бойових дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0433) площею 0,0825 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Марка Черемшини та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.57.Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Благоустрій» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0300) площею 0,2004 

га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Франтішека Тіхого, 13 та передати її в  постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.58. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0343) площею 0,2851 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (СТО, АЗС, автопарків, 

гаражів, автостоянок ) в районі вул. 8-го Березня та вул. Богомольця з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.59.Гр. Постолакі Дарині Віталіївні, як дочці загиблого учасника бойових дій в 

АТО земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:54:001:1869) площею 

0,0740 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.60.Гр. Стан Тарасу Михайловичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0059) площею 0,1598 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорудпо                            

вул. Кошицькій зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
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4.1. Гр. Ледида Тетяні Петрівні земельної ділянки площею 0,0753 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мкрн. Червениця, масив 1, поз. 20 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

ст. 79/1 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.10. Комунальному некомерційному підприємству «Закарпатська обласна 

станція переливання крові» Закарпатської обласної ради земельної ділянки 

площею 0,3959 га для охорони здоров’я та соціальних послуг по вул. Льва 

Толстого, 15 з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.11. Релігійній громаді Української Православної Церкви «Свято-Іллінської» 

церкви м. Ужгород зміну конфігурації без зміни площі земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:002:0197) площею 0,3000 га для розміщення 

культової споруди та для її обслуговування по вул. Лозовій, б/н з подальшою 

передачею в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.15. Гр. Лободі Карлу Карловичу земельної ділянки площею 0,0403 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ужанській, 73 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.16. Гр. Дмитрюк Ользі Іванівні земельної ділянки площею 0,1696 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відповідно до ст. 121 Земельного кодексу 

України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 4/1. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій»: 

4/1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0295) площею 0,2900 
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га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по просп. Свободи, 31 на земельні ділянки площами 0,0263 га, 0,0240 га, 0,2397 

з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4/2. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право 

сервітуту. 

- Гр. Оросу Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0180 га через 

земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:02:001:0269) а саме: право 

проходу пішоходів, проїзду транспортних засобів, а також перевезення 

будівельних та інших матеріалів для будівництва та експлуатації будівель та 

споруд, право встановлювати будівельні риштування та складувати будівельні 

матеріали з метою будівництва, ремонту та експлуатації будівель і споруд, 

право прокладання та експлуатації ліній електропередач, трубопроводів 

водопроводу, каналізації, газопостачання, лінійних комунікацій та інших 

інженерних споруд по вул. Бічній. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. Рекомендувати надати дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.1.Гр. Бартош Оксані Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0567) площею 0,0597га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кальмана                     

Міксата, 8 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2.Гр. Кость Сергію Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0878) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 55 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.3.Гр. Дубина Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:27:001:0330) площею 0,0598 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Яна Гуса, 19 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4.Гр. Вачіля Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0466) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5.Гр. Галайка Магдалині Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0426) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 57 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.6.Гр. Мігаль Володимиру Юлійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0161) площею 0,1000га для будівництва та обслуговування 

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

110 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7.Гр. Вачіля Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0465) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Мічуріна, 17 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8.Гр. Куцик Марії Іштванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0679) площею 0,0555 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісній, 38 та 

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

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9.Гр. Ловас Валерії Адальбертівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0453) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Попадинця (Плеханова), 50 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.10.Гр. Кобиляцькій Марті Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0262) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

171 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.11.Гр. Мігаль Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0466) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

315 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.12.Гр. Небесник Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0338) площею 0,0336 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Чопському, 1 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.13.Гр. Чернекі Миколі Вікентійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0428) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

74 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5.14.Гр. Вращак Владиславу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0396) площею 0,0844 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Підвальному, 36 

та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.15.Гр. Дичка Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0497) площею 0,0160 га для будівництва та обслуговування 

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

37 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.16.Гр. Завадяк Марії Юліушівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0501) площею 0,0245 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українській, 62 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.17.Гр. Палфі Йосипу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0231) площею 0,0448 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій (вул. 29 

Червня), 33 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.18.Гр. Щетка Віталію Михаловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0498) площею 0,0238 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Козацькій, 40 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.19.Гр. Сборщикову Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0502) площею 0,0314 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Львівській, 39 та передати її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.20.Гр. Лукач Мирославу Тіберійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:57:001:0089) площею 0,0483 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Артилерійській, 5 

«а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.21.Гр. Стерчо Ганні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0486) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 9 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

5/1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій»: 

5/1.2.Комунальному підприємству «Ужгородщина» земельної ділянки 

загальною площею 1,5980 га на земельні ділянки (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0121 площею 0,5829 га),(кадастровий номер 

2110100000:14:001:0119 площею 0,2636 га), (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0118 площею 0,2462 га) та (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0120 площею 0,5053 га)  для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування по вул. Станційній, 56з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

- Припинити право постійного користування комунальному підприємству 

«Ужгородщина» на земельну ділянку площею 1,5980 га по вул. Станційній, 56 

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування оформленого згідно з Державним актом на право постійного 

користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 098997, 06.12.2011 рокуна 

підставі рішення Vсесії міської ради V скликання № 1537 від 27.08.2010 року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних 

ділянок. 
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6.5.Фізичній особі-підприємцю Баторик Ганні Михайлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:01:001:0276) площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 9/1 та 

передати її в оренду строком на 10 років(лист ДМГ – укладено договір оренди 

до 30.08.2021 року) (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6.Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатгосптовари» 

земельних ділянок загальною площею 1,9882 га(кадастровий номер 

2110100000:66:001:0008 площею 1,4421 га) та (кадастровий номер 

2110100000:66:001:0009 площею 0,5461 га)  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (під будівлями та спорудами та для їх 

обслуговування) по вул. Промисловій, 3та передати її в оренду строком на 10 

років(лист ДМГ додається – договір оренди до 08.04.2021 року, однак 

товариство не зверталось щодо перегляду розміру орендної плати, у зв’язку зі 

зміною нормативної оцінки то ДМГ подало позовну заяву до суду, наразі 

товариство сплачує орендну плату на умовах договору за 2011 року, у разі 

нових нарахувань товариство мало б сплатити борг 460 тис. грн). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

6/1. Надати в оренду земельні ділянки без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.1.Гр. Вакуліковій Анні Сергіївні земельної ділянки(кадастровий номер 

2110100000:22:001:0076) площею 0,0918 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд вул. Бориса Тлехаса, 97 

строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати земельну ділянку в оренду. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6/2. Надати дозвіл на укладання договору сервітутного користування 

земельною ділянкою: 

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Магістраль ЛТД» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0065) площею 0,0302 га для 

проїзду на транспортному засобі по наявному шляху по вул. Підградська-

Добрянського-Фединця з встановленням терміну на ___ років та встановити 

плату за право сервітутного користування в розмірі ставки земельного податку 

відповідно до цільового призначення. 

            2. Департаменту міського господарства укласти договір сервітутного 

користування земельною ділянкою.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на укладення договору 

сервітутного користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Гр. Федор Роберту Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:14:001:0115) площею 0,0021 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, АГК «Чайка», гараж  № 222.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ремонтсервіс-4» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0134) площею 0,1400 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку  по вул. 

Тиводара Легоцького, 64 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.3. Гр. Плоскіну Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0074) площею 0,0058 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Швабській, 58 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

8.Про розгляд заяв щодо затвердження звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

8.1.Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління 

«Промжитлобуд» земельної ділянки площею2,2319 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни), 

2(4017643,19 грн. з розрахунку на один квадратний метр  180,01 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 9. Про зміни та скасування рішень 
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9.1. Відповідно до рішення Закарпатської обласної ради 18 сесії 7 скликання 

16.07.2020 року № 1771 «Про комунальні заклади культури Закарпатської 

обласної ради» внести зміни до пункту 5.2. рішення Ужгородської міської ради 

5 сесії 6 скликання 08.04.2011 року № 136 в частині назви, а саме слова 

«Ужгородському державному музичному училищу імені Д.Є. Задорова» читати 

«Комунальному закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є. 

Задора» Закарпатської обласної ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.2. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1.1. рішення XLVIII сесії 

міської ради VII скликання від 04 червня 2020 року № 1988 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Рахівському Юрію 

Васильовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізькоїз 

подальшою передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність та 

викласти у наступній редакції: 

  - Гр. Рахівському Юрію Васильовичунадати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0899 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Докучаєва з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.3. Пункт 16. рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання                         

05.09.2019 року № 1701 «Про зміни та скасування рішень міської ради» в 

частині надання дозволу гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику 

бойових дій, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Біровчака з 

подальшою передачею її у власність, викласти у наступній редакції: 

 - Надати гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0705 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стрільничної з подальшою 

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У пункті 2.78. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                        

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «по 
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вул. Грибоєдова» читати: «в районі вул. Олександра Грибоєдова-пров. 

Тепличний». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.5. У пункті 2.79. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                        

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «по 

вул. Грибоєдова» читати: «в районі вул. Олександра Грибоєдова-пров. 

Тепличний». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.6. У пункті 2.80. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                        

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «по 

вул. Грибоєдова» читати: «в районі вул. Олександра Грибоєдова-пров. 

Тепличний». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.7. У пункті 1.2. рішення VI сесії міської ради VІІI  скликання 20.05.2021 

року № 196 «Про надання згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині заміни 

адреси та площі, а саме слова «в мкрн. Стефаника, поз. 144» читати «в районі 

вул. Гвардійської» та слова «площею 0,0998» читати «0,0650». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 10.Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.15.Лист управління правового забезпечення щодо виконання рішення 

Закарпатського окружного адміністративного суду від 28.04.2021 рок у справі 

№ 260/406/21, відповідно до якого визнано протиправним та скасовано п.п 5.3 

п. 5 рішення L сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.07.2020 

року № 2069 та зобов’язано повторно розглянути заяву гр. Хайрутдінова О. І. 

від 03.09.2019 року про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0, 1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

розташованих поряд з вул. Гвардійською та вул. Єнківською, з урахуванням 

висновків суду. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути питання за умови наявності відповідного проекту 

рішення. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.16. Лист управління містобудування та архітектури 28.05.2021 року № 

234/26.01-22 про лист роз’яснення Мінрегіонбуду щодо визначення 

прибудинкової території. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгляд питань, відправлених сесією 22.12.2020, 23.02.2021, 

30.03.2021, 20.05.2021, 08.07.2021 на довивчення 

  

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

2.23.Товариству з обмеженою відповідальністю «Зенфінанс» власної земельної 

ділянки  (кадастровий номер 2110100000:12:001:0139) площею  0,0900 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

5 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3/1. 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»: 

3/1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросадівник» орендованої 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:004:0019) площею  1,9000 

га на земельні ділянки площами 1,2776 га, 0,1991 га, 0,0586 га, 0,3647 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Загорській, 51. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 6. Надати учасникам бойових дій дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею 

їх у власність: 

6.4.Гр. Мешко Аттіла Аттіловичу земельної ділянки площею 0,0070 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по просп. Свободи зі зміною цільового 

призначення та з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

ІІ. Про лист управління містобудування та архітектури від 14.07.2021 № 

373/26.01-22 щодо винесення на розгляд ради проєктів рішеня в частині 

затвердження детальних планів, а саме: 

- «Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями 

Климента Тімірязєва, Іллі Бродлаковича, Івана Фогарашія, Івана 

Сільвая, Андрія Бачинського та Стрільничною»; 

- «Про затвердження детального плану території, обмеженої 

Слов’янською набережною, Боздоським парком та річкою Уж»; 

- «Про затвердження детального плану території Боздоського парку»; 

- «Про внесення змін у детальний план території, обмеженої вулицями 

Загорською, Івана Франка, Фріца Гленца та річкою Уж». 

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначені у зверненні проекти рішень та 

рекомендувати їх до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії      Віталій СМІРНОВ 


