
ПРОТОКОЛ № 31 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

11.08.2021         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ:   

Мильо В. В. – голова комісії; 

Ковальський А.В. – заст. голови комісії; 

Смірнов В.В. – секретар комісії; 

Маєрчик П.С., Прозор Є.І.,  

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

ВІДСУТНІ:  

Глагола В.Я., Козак В..А.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О.  – начальник відділу землекористування. 

Лахоцький В.І. – начальник служби містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

ІІ. Про лист управління містобудування та архітектури від 13.07.2021 № 

372/26.01-22 щодо надання дозволу на внесення змін до дщетального плану 

території, обмеженої вулицями Загорською, Івана Франка, Фріца Гленца та 

річкою Уж. 

ІІІ. Про лист управління містобудування та архітектури від 11.07.2021 № 

402/26.01-22 щодо надання дозволів на внесення змін до детального плану та 

розробку детальних планів. 

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

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проєктів  

1.5. Гр. Кирлик Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 1,8000 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Іштвана Мартона 

з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є прибережною охоронною зоною річки Уж. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Костик Руслану Федоровичу земельної ділянки площею 0,0010 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 8-го Березня з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

п.6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Гапак Владиславу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Зінчук Антону Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

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

передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.11. Гр. Маковічук Василю Дмитровичу земельної ділянки площею  0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Франтішека Тіхого, 13 «а» з 

подальшою передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.12. Гр. Галушка Роману Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця з 

подальшою передачею її у власність. 

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

невідповідністю містобудівній документації. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.13. Гр. Ковеня Анатолію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Василя Докучаєва з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.14. Гр. Кушіль Івану Никифоровичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Василя Докучаєва з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Пашаян Нарібеку Рандовичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Василя Докучаєва з 

подальшою передачею її у власність. 

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

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Фединишинець Василю Михайловичу земельної ділянки площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Василя 

Докучаєва з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН» 

орендованої земельної ділянки площею 0,2600 га для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по 

вул. 8-го Березня, 52  зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Юдін Володимиру Івановичу земельної ділянки площею ____ га для                

вул. Гвардійська-Нікітіна, поз. 417 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі п. 

6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.7. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки площею 0,280 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спору по вул. Івана Франка, 1 з подальшою реєстрацією комунальної 

власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.8. Гр. Вакулич Еріці Іванівні земельної ділянки площею 0,0018 га для іншої 

житлової забудови (під добудовою до власної квартири) по вул. Марії 

Заньковецької, 21, кв. 82 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на прибудинковій території (нерухоме майно 

перебуває у статусі квартири). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.9. Гр. Антонь Володимиру Івановичу земельної ділянки площею 0,0740 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Одеській, 17 «а» з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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2.10. Гр. Шукаль Світлані Михайлівні земельної ділянки площею 0,0961 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 221 з 

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. 

2.12. Гр. Саєнку Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0200 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міклоша Берчені, 34 з подальшою передачею її у власність. 

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

відсутністю документів на  нерухоме майна. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2.13. Гр. Саєнку Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ф. Манайла з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка перебуває за межами міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.14. Гр. Шляхта Павлу Івановичу земельної ділянки площею ______ га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 101 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі п. 

6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.17. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельних 

ділянок: 

 1. КТП-400/10-0,4кВ площею – 0,0034 га (ділянка № 1); 

 2. Опора двостоякова площею - 0,0011 га (ділянка № 2); 

 3. Опора двостоякова площею - 0,0011 га (ділянка № 3); 

 4. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 4); 

 5. Опора двостоякова площею - 0,0011 га (ділянка № 5); 

 6. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 6); 

 7. Опора двостоякова площею - 0,0011 га (ділянка № 7); 

 8. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 8); 

 9. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 9); 

 10. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 10); 

 11. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 11); 

 12. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 12); 

 13. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 13); 

 14. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 14); 

 15. Опора одностоякова площею - 0,0004 га (ділянка № 15); 
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 16. Опора двостоякова площею - 0,0011 га (ділянка № 16) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

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

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.18. Гр. Куртяк Єлізаветі Василівні земельної ділянки площею 0,0085 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Льва Толстого, 33 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

частина земельної ділянки відноситься до земель загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.19. 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 (заявник 

присутній). 

ВИРІШИЛИ: 1. Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

2. Доручити відділу землекористування внести зміни до технологічної картки 

адміністративної послуги щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою для ОСББ в частині врахування при розробці проекту норми 

земельної ділянки для визначеної кількості квартир та мешканців будинку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.22. Гр. Свида Михайлу Михайловичу земельної ділянки  площею 0,0187 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. 

Олександра Радищева, 9 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.23. Товариству з обмеженою відповідальністю «Карговоз» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0389) площею 0,3428 га для розміщення  

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства по вул. Собранецькій, 145 з подальшою передачею її в постійне 

користування зі зміною цільового призначення. 

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. 

3.3. Гр. Семісаловій Любов Олександрівні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:64:001:0080) площею 0,0568 га для будівництва 
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та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Блистіва, 1 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4. Гр. Курах Надії Михайлівні власної земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0501) площею 0,5512 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стрільничній, 34 зі 

зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Ващенку Сергію Вікторовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0223) площею 0,0035 га для 

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

«Сигнал» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Фаркаш Едуарду Степановичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0250) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 39 «б» та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.13. Гр. Репкін Євгену Наумовичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0182) площею 0,1200 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                           

вул. Високій, 38 зі зміною цільового призначення. (заявник присутній) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.14. Комунальному закладу «Закарпатський музей народної архітектури та 

побуту» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:09:001:0042) 

площею 1,9580 га для розміщення та обслуговування музейних закладів по                     

вул. Капітульній, 33 «а» та передати її в  постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.17. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1871) площею 0,4460 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
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машинобудівної та іншої промисловості по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 

144 та передати її в оренду строком на ___ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою та надати 

земельну ділянку в оренду строком  на 3 роки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.18. Гр. Синюга Оксані Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0568) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Богомольця, гараж № 46  та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.19. Гр. Семенів Михайлу Петровичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0044) площею 0,2000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Гранітної-об’їзної 

дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДЕ» земельної ділянки 

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

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                           

вул. Юрія Гагаріна, 36 зі зміною цільового призначення та 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. 

3.22. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН МВ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0128) площею 0,2000 га для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по вул. Миколи Бобяка, 

поз. 2 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.24. Гр. Колосов Андрію Едуардовичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0576) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Климента Тімірязєва та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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4. Про розгляд заяв щодо надання згоди на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТУЯ» земельної ділянки 

площею 0,1100 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Приладобудівників, 3 з подальшою передачею її в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2. Гр. Юращук Василю Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0735) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Гвардійської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.3. Гр. Волощук Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0734) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Гвардійської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.4. Гр. Волощук Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0733) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Гвардійської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.5. Гр. Копусяк Василю Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0731) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів в районі вул. Гвардійської з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.6. Гр. Волощук М.М. земельної ділянки площею 0,0650 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Гвардійської з подальшою передачею її у власність. 
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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. 

4.12. Гр. Попельському Сергію Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки площею 0,0995 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Айвовій, 14 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.16. Гр. Криванчик Ростиславу Михайловичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки площею 0,0844 га для будівництва та обслуговування 

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

Невицької з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Автогаз» зміну конфігурації 

без зміни площі орендованої земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0500) площею 0,2637 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радищева, 1 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

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

України «Про землеустрій»: 

4/1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0280) площею 10,9021 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спору на земельні 

ділянки площами 0,6200 га та 10,2821 га по вул. Івана Франка, 1 з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.3. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:11:001:0260 площею 0,0809 

га), (кадастровий номер 2110100000:11:001:0261 площею 0,08613 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0262 площею 0,0078 га)  для будівництва 
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та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Франтішека 

Тіхого, 11 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної документації 

із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

5.2. Гр. Матічину Іллі Юрійовичу, як учаснику бойових дій, земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0732) площею 0,0650 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Гвардійської та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.3. Гр. Мацанин Михайлу Петровичу, як учаснику бойових дій, земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:002:0222) площею 0,0999 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Нагірній, 1 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 та 

об’єднанню  земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

5/1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:24:001:0641 площею 0,1450 

га), (кадастровий номер 2110100000:24:001:0642 площею 0,1450 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0643 площею 0,0600 га)  для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні 

«Боздош» з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6. Про розгляд заяв щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

6.13. Гр. Степанцову Віктору Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0442) площею 0,0890 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Володимирській, 

65 «а» строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 6/1. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

6/1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПЛАСТІКОМ УЖГОРОД» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0340) площею 0,2385 

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: Рекомендувати надати земельну ділянку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПЛАСТІКОМ УЖГОРОД» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0340) площею 0,2385 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

8-го Березня. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1871) площею 0,4460 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 

144. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.4. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0268) площею 0,0984 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового обслуговування по вул. Михайла                     

Грушевського, 72 «а». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Верде» земельної ділянки 

площею 0,9290 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
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допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Юрія Гагаріна, 36. 

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. Гр. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

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

будівель торгівлі по вул. Слави, 25 (271281,52 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  663,28 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛА ВЕЛЛА» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:08:001:0151) площею 0,0473  га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Адольфа 

Добрянського, 6 «а» (228 809,02 грн. з розрахунку на один квадратний метр  

483,74 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.3. 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» (529 774,00 грн. з розрахунку на один 

квадратний метр  378,41 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 9. Про зміни та скасування рішень 

9.2. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.4. рішення VII сесії міської ради 

VIII скликання 08.07.2021 року № 279 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

цільове призначення : «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» читати «для іншої житлової забудови». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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9.3. У зв’язку з добровільною відмовою гр. Герича Василя Івановича інваліда 3 

групи (ДРА) від земельної ділянки на користь гр. Францух Василя Васильовича 

інваліда 3 групи (ДРА) пункт 1.11. рішення LI сесії  VII скликання 10.09.2020 

року № 2086 «Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині затвердження гр. Геричу В.І. земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0945) площею 0,0630 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 6 та надання її у власність слова «гр. Геричу Василю 

Івановичу» читати «Гр. Францух Василю Васильовичу». 

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

відсутністю заяви набувача та на підставі ст. 118 Земельного кодексу України. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

9.4. У зв’язку з технічною помилкою пункт 2.2. рішення I сесії міської ради VIII 

скликання 22.12.2020 року № 33 «Про надання та відмову у наданні згоди на 

складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)» викласти в наступній редакції: 

- Гр. Єрка Юлії Йосипівні надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0347 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Василя Стефаника, 2/1 з подальшою передачею її у власність, 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести відповідні зміни до рішення ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

    10. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб. 

10.1. Звернення відділу капітального будівництва Закарпатської обласної 

державної адміністрації  про оформлення договору суперфіцій на земельну 

ділянку (кадастровий номер 2110100000:02:001:0203) площею 0,2908 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

забудови по вул. Перемоги, 24 (відповідь надана ЗОДА управління капітального 

будівництва від 08.07.2021 № 01-15/49). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати звернення та рекомендувати 

розглянути питання на черговій сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.2. Повідомлення апарату Закарпатської державної адміністрації 08.06.2021 

року № 06-17/1686 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.3.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2074/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 
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територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз. 187 у власність гр. 

Несенюку І.І., який вже використав своє право на безоплатне отримання у 

власність земельної ділянки  за вищезазначеним цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.4.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2072/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 

територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз. 141 «б» у власність 

гр. Морозюк Е.А., який вже використав своє право на безоплатне отримання у 

власність земельної ділянки  за вищезазначеним цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.5.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2075/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 

територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз. 133 «б» у власність 

гр. Ігнату Ю.П., який вже використав своє право на безоплатне отримання у 

власність земельної ділянки  за вищезазначеним цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.6.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2076/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 

територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 
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про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0710 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 62 у власність гр. 

Іваніку Ю.П., який вже використав своє право на безоплатне отримання у 

власність земельної ділянки  за вищезазначеним цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.7.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2077/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 

територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Іспанській у власність гр. Ганчаку П.І., 

який вже використав своє право на безоплатне отримання у власність земельної 

ділянки  за вищезазначеним цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.8.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2078/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 

територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі у власність  гр. Шоляк 

О.Ю., який вже використав своє право на безоплатне отримання у власність 

земельної ділянки  за вищезазначеним цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.9.  Повідомлення Ужгородської окружної прокуратури Закарпатська обласна 

прокуратура 14.06.2021 року № 2071/03-18 щодо здійснення захисту інтересів 

територіальної громади належним чином, в тому числі шляхом витребування 

земельних ділянок та відновлення законних прав територіальної громади в 

судовому порядку, оскільки Ужгородською міською радою прийнято рішення 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,6000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Дравецькій, б/н у власність гр. Якутову О.М., який вже використав своє право на 
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безоплатне отримання у власність земельної ділянки  за вищезазначеним 

цільовим призначенням. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.10. Лист департаменту міського господарства Ужгородської міської ради № 

32.01-10/890 від 01.07.2021 року про внесення змін шляхом доповнення до 

Переліку, визначеного рішенням міськради 30.08.2016 року № 374 «Про 

визначення об’єктів землеустрою для формування земельних ділянок 

комунальної власності, які плануються для винесення на земельні торги 

(аукціон)». 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.11. Лист департаменту міського господарства Ужгородської міської ради № 

32.01-10/869 від 24.06.2021 року про виїзне обстеження умов використання 

земельної ділянки площею 2,5505 га по вул. Доманинській, 336, яка згідно 

рішення міськради передавалась в оренду гр. Кость С.М. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

10.12. Лист департаменту міського господарства Ужгородської міської ради № 

32.01-10/870 від 24.06.2021 року про виїзне обстеження умов використання 

земельної ділянки площею 1,0029 га по вул. Воззєднання, 5, яка згідно рішення 

міськради передавалась в оренду ФОП Лазаренку О.В. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. Рекомендувати заявнику 

вирішувати питання в судовому порядку. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Розгля питань, знятих сесією 22.12.2020, 23.02.2021, 30.03.2021, 

20.05.2021, 08.07.2021, 03.08.2021 на довивчення 

 1. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

1.4. Гр. Стояновичу Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

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

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

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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1.14. 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 у власність. (заявник 

присутній) 

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

відсутністю документів на нерухоме май но. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. 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 відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

фактична забудова не відповідає графічним матеріалам інвентарної справи. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

2.32. Приватному підприємству «Ротор» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0082) площею 0,8634 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Миколи Бобяка, 15 та передати 

її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 

2.33. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0083) площею 2,2651 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Миколи Бобяка, 15 «д» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 

2.34. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-1» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0084) площею 0,0814 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Миколи Бобяка, 15 «е» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 
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2.35. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-2» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:001:0080) площею 0,7024 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Миколи Бобяка, 15 «д», прим. 1 та передати її в оренду строком на 5 років.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 

2.36. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К-3» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0129) площею 2,5847 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Миколи Бобяка, 15 «ж» та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 

2.37. Приватному акціонерному товариству «МОДУЛЬ М» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0081) площею 7,1636 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Миколи Бобяка, 15 та передати її в оренду строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 

2.46. Гр. Назаровій Аллі Іванівні власної земельної ділянки  (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0335) площею 0,0707 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Климента Тімірязєва зі зміною цільового 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.47.  Гр. Павловському Михайлу Васильовичу власної земельної ділянки 

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

та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Дмитра 

Климпуша, 5 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 4. Про зміни та скасування рішень 
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4.8. Припинити право постійного користування земельною ділянкою заводу 

«Ужгородприлад» площею 12 га для розміщення заводу згідно з Державним 

актом Б № 076204.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати припинити право постійного користування 

земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6;  

  «не голосував» - 1. (Маєрчик П.С.) 

 6. Надати учасникам бойових дій дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх 

у власність: 

6.13. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

ІІ. Про лист управління містобудування та архітектури від 13.07.2021 № 

372/26.01-22 щодо надання дозволу на внесення змін до дщетального плану 

території, обмеженої вулицями Загорською, Івана Франка, Фріца Гленца та 

річкою Уж. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати внесення змін до детального плану. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

ІІІ. Про лист управління містобудування та архітектури від 11.07.2021 № 

402/26.01-22 щодо надання дозволів на внесення змін до детального плану та 

розробку детальних планів. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання управління містобудування та 

архітектури. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 0; 

  «утримались» - одноголосно. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 

 

Голова комісії       Володимир МИЛЬО 

 

 

Секретар комісії       Віталій СМІРНОВ 


